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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 tekstbehandlingsprogrammet 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 tekstbehandlingsprogram lansert av Norsk Data (på tidlig 1980-tall). Med den enorme utviklingen av datasystemer 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.

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 økoparasittologi. 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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L
L (l): Forkortelse for: (1) Aminosyren leucin (Leu);
(2) Latent varme (latent heat); (3) Liter, Se: Litre;
(4) Levorotatory, å vende mot venstre eller mot
klokken, eller å rotere planet til polarisert lys til
venstre (mot klokken og den innkomne stråling;
det motsatte er dextrorotatory.)
L1-4: Rundmarkenes (rekke Nematoda) fire
larvestadier, der det 3dje stadiet er det infektive
stadiet for sluttverten. Livssyklus hos rundmarker
omfatter: Egg, fire larvestadier og sluttstadiet, de
kjønnsmodne hannene og hunnene i sluttverten;
livssyklus omfatter 4 hudkifter (ecdysis, kvittering
av gammel hud (cuticle, hos f.eks. rundmarker og
leddyr) eller gammelt skinn (hos krypdyr).
Utviklingen fra zygote til L1 er den embryonale
utviklingen og fører til enten klekking av L1,
delvis embryonerte egg (morula stadiet) eller
uembryonerte egg (zygote stadiet) fra verten.
Hos de fleste klekkes L1 fra egget (men det kan
også være L2 eller L3 avhengig av art). Det
infektive stadiet for sluttverten er enten L1, L2
eller L3 som er det vanligste. Det infektive stadiet
kan være frittlevende, inni egget eller i en
mellomvert.
La: Se: Lanthanum.
LAB: Forkortelse for: Laboratorium.
LABEL: (1) Merkelapp, etikett, etikettere, sette
merkelapp på, rubrisere; (2) Radioaktiv isotop for
påvisning av et biologisk molekyl gjennom
kunstig introduksjon i molekylet (Se: Tracer).
LABI-: Prefiks som betyr leppe.
LABIAL: Leppe-, labial, leppe-formet struktur
rundt en munn, leppelyd. Se: Labral.
LABIATE: Det å ha lepper eller leppe-lignende
deler, eller fortykket kant, rand.
LABIDOPHOROUS: Som har en knipetang eller
pinsett-lignende organer.
LABILE: (1) Labil, lett modifiserbar, plastisk.
Labilitet, evnen komponentene i et system har til

å svare på forstyrrelser. Komponenter som lett er
utsatt for forandringer, kalles labile; (2) Innen
kjemi, f.eks. kjemiske stoffer der visse atomer
eller kjemiske grupper lett kan erstattes med
andre atomer eller grupper.
LABRAL: Underleppen, ytterleppen i en kroppsåpning. Se: Labial.
LACERATION: Oppflenging, rift, flerre, dypt kutt,
sår-skader. Lacerated, det å ha irregulære
taggete kanter. Se: Pedal laceration.
LACHRYMAL: Se: Lacrimal.
LACINIATE: Frynset kant, kant som er kuttet i
dype, irregulært smale segmenter eller lober.
LACK CLUTCH: Kullstørrelsen som maksimerer
antall avkom som blir flyvedyktig (under
forutsetning at det er en funksjon av kullstørrelsen).
LACRIMAL (Lachrymal): Tåre-. Lacrimation,
produksjon av tårevæske.
LACRIMAL FLUID: Tårevæske, væske sekrert
av tårekjertlene til øyeeplene. Overskudd av
tårevæske medfører at væsken flyter over
øyelokkene nedover kinnene. Enkeltdråper kalles
tårer. Se: Lacrimal glands.
LACRIMAL GLANDS: Tårekjertlene, kjertler som
sekrerer tårer (Se: Lacrimal fluid). Tåresekken
(lacrimal sac), et lite ekspanderbart kammer i
øvre enden av den nasolacrimale kanal.
Tårevæsken kan flyte fra øynene gjennom den
nasolacrimale kanal inn i nesehulen. Det
medfører at man kan få rennende nese under
voldsom gråt, for eksempel pga. sterke følelser
eller allergiske reaksjoner.
LACTATE: (1) Sekrere melk; (2) Laktat, laktat
ionet har formel: CH3CH(OH)CO2− (den konjugerte base av organisk melkesyre, lactic acid
(CH3CH(OH)CO2H), som er hvit i fast form, men
fargeløs i vann hvor den løses meget lett.
Melkesyre produseres industrielt gjennom
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bakteriell gjæring av karbohydrater (sukker og
stivelse). Se: Lactic acid.
LACTATION: Melkedannelse, melkeperiode, diegiving, melkeproduksjonen i pattedyrenes melkekjertler. Melkeproduksjonen starter like etter
fødsel med råmelk (colostrum) som er en klar
væske som består av vann, proteiner, antistoffer
og vitaminer. Produksjon av melk stimuleres og
fortsetter så lenge barnet patter. Selve dannelsen
av melk styres av hormoner (prolactin, oxytocin).
LACTEAL: (1) Melke-, lymfe-; (2) Lacteal vessel,
lymfekar knyttet til tarmen som opptar noen av
fordøyelsesproduktene; (3) Lacteal fever, melkefeber.
LACTEUS: Melkehvit.
LACTIC ACID (2-hydroxypropanoic acid):
Melkesyre, en syre (CH3CH(OH)CO2H) med en
rekke biologiske funksjoner; tre isomerer er kjent:
(a) En (dextrorotatory) L-form som forekommer i
muskler og i blodet, (b) en levorotatory (D-form)
som er produktet av sukrose gjæring (fermentering), og (c) en DL-form i mat som har
gjennomgått gjæring (som surmelk). Melkesyre
er en klar, luktfri, hygroskopisk sirups-lignende
organisk væske med en sur smak og som er et
viktig metabolsk produkt hos visse bakterier ved
gjæring av laktose (fra melk), og i aktive muskler
under glykolysen (Se: Glycolysis), dvs. under
anaerobe betingelser. Melkesyre (eller etanol)
dannes fra pyruvic acid (C3H4O3) under oksygenmangel (gjæring); opphopning av melkesyre i
musklene medfører, som kjent, muskelsmerter.
Melkesyre forekommer bl.a. i yoghurt og vin.
LACTOGENIC HORMONE: Hormon som produseres av hypofysen (pituitary gland) og som
fremmer melkedannelse hos pattedyr (og hekking
hos fugl).
LACTOSE (Milk sugar): Laktose, melkesukker,
et hvitt, vannløselig sukkerstoff (disakkarid,
C12H22O11) med en mild søt smak, sammensatt
av galaktose (galactose) og glukose, og som kun
dannes i pattedyrenes melkekjertel. Laktose
utgjør en fraksjon av melk; kumelk inneholder 2 –
8 % (etter vekt) laktose. Laktose er mindre søtt
en sukrose (Se: Sucrose). Laktose benyttes i stor
utstrekning innen matindustrien.

LACTOSE INTOLERANCE: Laktose intoleranse,
tilstanden når et individ mangler enzymet laktase
som nedbryter laktose slik at det kan fordøyes.
Laktose intoleranse fører ikke til skader i
tarmkanalen. Laktose intoleranse er forskjellig fra
melkeallergi som forårsakes av en immun
reaksjon mot melkeproteiner.
LACUNA (pl. Lacunae): Hull, tomrom, liten
åpning, innsynkning eller rom i f.eks. benstrukturer. Lacunose, det å ha grunne og spredte
fordypninger, groper, hull.
LACUSTRINE: Innsjø-, dammer; noe som lever i
en innsjø eller dam. Se: Limnetic.
LADYBIRD: Marihøne, marifly, marihøner, en
familie (Coccinellidae; betyr skarlagenfarget)
innen orden biller (Coleoptera); tilhører gruppen
glans- og flatbiller (Cucujoidea). I Norge finnes 55
arter marihøner der mange er sterkt farget i rødt,
gult og svart.
LAG: Forsinkelse, det å være etter, bevege seg
langsomt; generell term som beskriver en
forsinkelse i en bevegelse eller omdannelse,
f.eks. tiden som går mellom overføringen og
mottaket av et gitt signal.
LAGENIFORM (Lagena): Flaske-formet, utvidet
nedentil og som smaler inn til en trang nakke
over.
LAGG: Kjerrområdet mellom en myr og det
omgivende fastmarkområdet.
LAG GROWTH PHASE (Lag phase, Lag growth): Hvilefase, perioden forut for en eksponentiell vekstfase da økningen i antall organismer i en populasjon, er liten. Se: Logarithmic
growth og Log phase/growth.
LAG LOAD: Innen genetikk, form for genetisk
begrensning som skyldes forsinkelse i den
evolusjonære tilpasning til forandringer i omgivelsene. Begrepet antyder at ettersom miljøet
forandres, forsøker populasjonen å følge
genetisk opp med nye tilpasninger. Men desto
raskere miljøskiftninger er, jo større genetisk
etterskudd vil kunne oppstå med påfølgende
belastninger på populasjonen. Blir miljøforandringene omfattende nok, kan «lag load» medføre
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total utryddelse av populasjonen. Se: Genetic
load.
LAGO-: Prefiks som betyr hare. Lagomorfer
omfatter to familier: Leporidae (harer og
kanininer) og Ochotonidae (pika, hare-lignende
pattedyr med korte lemmer og runde ører som
lever i Asia).
LAGOON: Lagune, grunn vik, grunt stillestående
vann, spesielt brukt om større grunne områder
langs kysten som er mer eller mindre beskyttet
fra det åpne hav gjennom barrierer, f.eks.
korallrev. Vannmassen innelukket i en atoll kalles
også lagune. Saltholdigheten i en lagune kan
variere. Se: Atoll.
LAIR: Bol, hi, leie, havn.
LAIR-FLORA: Planter som lever på områder
som er gjødslet av dyr.
LAISSEZ FAIRE: Prinsippet om kreftenes frie
spill, la det gå som det vil, la-det-skure politikk.
LAKE: (1) Innsjø, sjø, vann, relativ stor og
vedvarende vannansamling som er omgitt av
land og som er større enn en dam (pond, loch)
og hvor havet er utestengt, men som ikke
nødvendigvis består av ferskvann. Strandsonen
er oftest begrenset i størrelse og overveiende
vegetasjonsløs som resultat av bølgepåvirkninger; (2) Ansamling av en flytende masse,
f.eks. vann, lava, olje eller asfalt; (3) Lakkfarge,
pigment dannet ved å kombinere et organisk
fargestoff med en uorganisk substans. Absorpsjon av et organisk fargestoff på et uorganisk
substrat, gir et farget kompleks.
LAKE CLASSIFICATION (Stratification of lakes): Innsjøklassifisering, klassifikasjonsmetoder
for inndeling av ferskvann etter forskjellige former
for karaktertrekk: (a) Basert på vertikal sirkulasjon: Monomiktisk (monomictic), én vertikal
fullsirkulasjon i vannmassene per år; Dimiktisk
(dimictic), to fullsirkulasjoner i løpet av året;
Polymiktisk (polymictic), mer eller mindre kontinuerlig sirkulerende vann og med korte eller ingen
stagnasjonsperioder; Oligomiktisk (oligomictic),
ingen eller sjelden fullsirkulasjon; Meromiktisk
(meromictic), permanent vannlag i bunnen som
ikke sirkulerer (stratifisert vann), (b) etter næring:

Oligotrof (oligotrophic), næringsfattig; Eutrof
(eutrophic), næringsrikt; Dystrof (dystrophic),
humuspåvirket, (c) etter stratifisering: Epilimnion,
det øvre vannlag som varmes opp om sommeren
med isoterm; Metalimnion, grensesjikt med
fallende temperatur; Hypolimnion, de dypere
deler av en innsjø med permanent kaldt vann (47oC), (d) etter soner: Litoral, grunnområder med
rotfast vegetasjon; Limnisk (limnetic), åpne
vannmasser så langt ned lys trenger; Profundal,
bunnsone, dypsonen under, med bunnen, og (e)
etter vannbevegelse: Lentisk (lentic), stillestående vann (typisk for: Bog, fen, lake, marsh,
pond, swamp); Lotisk (lotic, fluvial), strømmende
vann (typisk for: stream, river, spring). Se:
Stratification of lakes.
LAKELET (Tarn): Fjellsjø (tarn), mindre vannansamling (lakelet), periodevis ofte uttørket, og ofte
en gjenværende del av en innsjø som holder på å
vokse igjen.
LAM: (1) Lammelse, paralyse; (2) Lam, ungen til
sau (får) i orden Artiodactyla i oksefamilien
(Bovidae). Tamsau (Ovis aries) og vanlig villsau
(O. aries) er partåete hovdyr (klovdyr) og
menneskets eldste husdyr. Hunnsauen kalles
søye (sau, tekse), hannsauen vær (vedde,
bekre), ungen lam, ettåringen (som ikke har
fødd), gimmer (jømmer) og toåringen (Se: Teg).
Domestiserte geiter (Capra hircus) er i samme
familie som sau, og etterkommere av besoargeit
(C. aegagrus); hannen kalles geitebukk (bukk),
hunnen geit og avkommet kje (killing). Se:
Sheep.
LAMARCKISM
(Lamarchian
inheritance):
Lamarckisme, en teori fremsatt av den franske
biologen Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) i
1809 om at ervervede karakterer i løpet av livet,
kan nedarves. Lamarckismen er således en
biologisk evolusjonsteori som antyder dannelse
av nye arter gjennom arv av ervervede
(induserte) karaktertrekk gjennom livet, dvs. at
forandringer i bruk eller ikke bruk av et organ
som respons på miljøfaktorer, resulterer i
forandringer i størrelse og funksjonell kapasitet
av organet slik at disse modifiserte karakterene,
kan overføres til gametene og dermed nedarves
av avkommet. Ikke bare Lamarck, men alle på
hans tid (1744-1829) mente noe av det samme;
teorien var også akseptert av mange naturalister
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også opp mot 1900-tallet. Selv Darwin trodde på
arv av ervervede karakterer, selv om han så
visse vanskeligheter i sine data (men han
oppdaget aldri arvens mekanismer). Lamarckisme, arv av forandringer som skyldes miljøpåvirkninger, har tidligere hatt tilhengere i ØstEuropa i politisk styrte forskermiljøer (f.eks.
Lysenkoismen), da det gav håp om progressive
forbedringer av samfunnet. Teorien er erstattet
med teoriene til Mendel og senere genetikere
basert på vår moderne kunnskap om arvelovene
og arvens genetiske bakgrunn. Se: Evolution,
Neo-Lamarckism og New-Lamarckism.

LAMELLATE (Lamellose): Sammensatt av eller
dekket med tynne skjell, plater eller lag.

LAMBDA: Én mikroliter (µl).

LAMINAR: Arrangert i tynne plater eller lag. Se:
Lamelliform.

LAMBDA () BACTERIOPHAGE (Bacteriophage lamda, Lamda phage): Bakteriofag ,
dobbelttrådet DNA virus (ca. 50 kb) som infiserer
Escherichia coli. Fagen har enkelttrådete
komplementære ender som gjør at viruset kan
danne en ringstruktur etter det har infisert
bakterie verten. I bakteriecellen kan fagen
gjennomgå replikasjoner for tilslutt å drepe (lyse)
vertscellen under frigivelse av nye fager, eller
fortsette i cellen som en profag uten og manifestere seg mer. Fagen er meget brukt som
vektor innen gen kloning. Se: Escherichia coli.
LAMB DYSENTERY: Se: Clostridial diseases.
LAMBERT: Lambert, tidligere enhet for lysstyrke
(luminous intensity), lyshet, luminans (Se:
Luminance). 1 lambert = 1/ cd cm-2. Luminous,
lysende, selvlysende. Se: Candela.
LAMELL- (Lamelli-, Lamina): Prefiks som betyr
en tynn plate.
LAMELLA: (1) Tynn plate eller blad-lignende
struktur; (2) Lamell, dobbelt membran struktur
som dannes ved at to enhetsmembraner ligger
parallelt tett inntil hverandre. Termen lameller
benyttes for en rekke forskjellige strukturer, f.eks.
for de tynne stive platene av diverse hår-lignende
stoffer (Se: Keratin), membranfoldene i plantekloroplastene og skivene under hatten hos skivesoppene.
LAMELLAR: Sammensatt av eller arrangert i
avlange tynne plater, lameller. Lamellate (lamellose), lignende avlange tynne plater, lameller.

LAMELLIBRANCHIA: Se: Bivalved.
LAMELLIFORM: Det å ha form som et skjell,
tynne plater eller lag. Se: Laminar.
LAMINA: (1) Tynn plate, tynn hinne eller lag,
tynn og bred region, avflatet region; (2) Planteeller algelag som øker den fotosyntetiserende
overflaten; (3) Tynneste påvisbare lag i et sediment. Se: Lamellar.

LAMINAR FLOW: Rettlinjet vannstrøm der det
ene vannlaget glir over det andre (i motsetning
ved turbulens). Se: Turbulence.
LAMININS: Lamininer, proteiner som utgjør en
hovedkomponent i epitelienes basal lamina, ett
av lagene i basal mambranen. Disse glykoproteinene er en biologisk aktiv og viktig del av
basal laminaen og påvirker celle diffferensieringen, cellemigrasjonene og adhesjonen (klebeevnen) mellom celler.
L-AMINO ACID: L-aminosyre,
aminosyrer. Se: D-amino acid.

venstrevridde

LAMPREY: Niøye, lamprett. I Norge forekommer: Havniøye (Petromyzon marinus), elveniøye (Lampetra fluviatilis), arktisk niøye
(Lampetra japonica) og bekkeniøye (Lampetra
planeri).
LAMPBRUSH CHROMOSOMES: Lampbrush
kromosomer, spesielt store kromosomer som
forekommer i amfibienes egg (primær oocyttene).
De er spesielt synlige i diploten-stadiet under
meiosen da de står fram som aktive, parete
sløyfer ved den genetiske transkripsjonen under
RNA syntesen noe som gir dem en kost-lignende
(brush-aktig) tilsynekomst.
LANZIEKTE: Se: Botulism.
LANCEOLATE: Lansett-formet, avsmalende til et
punkt ved apex, eller ved begge endene. Se:
Apex og Hastate.
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LANCET (LIVER) FLUKE INFECTION: Se:
Dicrocoeliosis.
LANCINATE: Å rive eller flenge opp, spjære, rive
i stykker (lacerate).
LAND: (1) Folk, rike, gods; (2) Land, jord, jordsmonn, landjord, den faste del av jordens
overflate; (3) Kontinentene; (4) Åkerteig, en
spesifisert geografisk del av jordens overflate
inkludert alle dens karakterer og egenskaper i
fortid og nåtid.
LAND BREEZE: Fralandsvind, bevegelse av luftmassene fra land mot havet ved klarvær og små
trykkforskjeller, og spesielt mot kvelden og natten
pga. at landet er relativt mer nedkjølt (dvs. har
høyere trykk) på grunn av utstrålingen, enn
havet. Da temperatur- og trykkforskjellene er
lave, er vindhastigheten svak. Over denne fralandsvinden går det en motsatt luftstrøm fra
havet mot land som et resultat av en større
konveksjonsstrøm. Fralandsvind er mer påtalt i
tropene. Pålandsvind er den motsatte vindbevegelse og inntreffer utpå dagen da den
relativt sterkere oppvarmingen av land enn hav,
gir en temperaturforskjell som skaper lavtrykk
over land og dermed en bevegelse av luftmassene fra havet innover land. Sommerstid
starter denne pålandsvinden innerst i Oslofjorden
i juni (ved Huk), ca. kl. 13:00-14:00 (husker godt
det). Se: Sea breeze.
LAND BRIDGE: Landbro, (hypotetiske) mer eller
mindre kontinuerlige land-korridorer eller forbindelser mellom landmasser som kan fungere som
potensielle migrasjonsruter for immigrasjoner og
emigrasjoner, noe som forklarer de spesielle
zoogeografiske utbredelsesmønstre man nå kan
observere for terrestriske organismer.
LANDFORM: Landform, naturlig forekommende
former i landskapet dannet enten av løsmasser
eller berg, dvs. utseendet og karakteren til en
landoverflate som et resultat av interaksjonene
mellom de fysiske prosessene (påvirkningene fra
vann, is og været), jordskorpebevegelsene og
geologien til jordens overflatelag (Se: Geomorphology). Se: Landscape.
LANDLOCKED: (1) Innestengt, helt omgitt av
land; (2) Med hensyn på fisk, fiskestammer

(landlocked fish) som ikke lengre migrerer tilbake
til havet, men har etablert seg permanent i
ferskvann. Eksempler kan være enkelte laksepopulasjoner som ikke vandrer ut i havet lengre,
som f.eks. blegen i Byglandsfjorden og småblanken i Namsen.
LANDMARK: Målepæl, grensemerke, kjennemerke, ethvert distinkt morfologisk eller annet
kjennetegn som brukes til identifisering av et eller
annet.
LAND RACE: Land rase, innen dyreravl eller
planteforedling, geografisk distinkte, kultiverte
dyre- eller plantepopulasjoner som er forskjellige
i deres genetiske konstitusjon fra andre populasjoner og som er utviklet og genetisk forbedret
gjennom tradisjonell avl, og ikke influert av
moderne avlsmetodikk. Med andre ord, de
adskilles fra andre varieteter som er avlet etter
moderne prinsipper, ved at de er resultatet av
mer eller mindre tilfeldige seleksjoner for paringer
eller krysninger over lengre tidsrom.
LANDSCAPE: Landskap, (opprinnelig) landlig
sceneri, (nå) den totale landskapsform for ethvert
landskap, urbant eller ruralt, omfattende både
landskapets naturlige karaktertrekk og menneskeskapte særtrekk, dvs. et kulturelt landskap.
Landformene (Se: Landform) utgjør en del av
landskapet; evaluering av den økologiske og
kulturelle verdi av landskap, utgjør en viktig
oppgave for fremtidens landskapsplanlegging.
LANDSCAPE EPIDEMIOLOGY: Landskapsepidemiologi, epidemiologisk tilnærmingsmåte
der man vurderer alle økologiske aspekter ved en
infeksjonslokalitet (nidus). Gjennom å gjenkjenne
spesielle fysiske forhold og tilstander, kan
epidemiologen derigjennom forutsi om en sykdom vil bryte ut, vedvare eller ikke.
LANDSLIDE: Skred, jordskred, løsmasser som
beveger seg hurtig nedover en skråning, dvs. en
rask og stor massebevegelse og forflytninger av
jord. Mindre jordmasser i bevegelse, benevnes
ofte som utglidninger.
LANGERHANS CELLS: Langerhans celler, ikkefagocytotiske dendrittiske celler som finnes i
huden (epidermis) og som stammer fra benmargen. De er nært beslektet med makrofager.
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Disse cellene utgjør en del av det epidermale
immunsystem gjennom å presentere antigen for
T-lymfocytter og ved å indusere immunreaksjoner
i huden.
LANGLEY: Langley (ly), tidligere enhet benyttet
for mål på solstråling (1 langley = 1 kalori per cm 2
per minutt (= 4,1868 x 104 Jm-2)), nå erstattet av
watt eller megajoule (MJ; Se: Joule). Den
gjennomsnittlige totale solstråling er 392 x 1034
watt; energien som når jordoverflaten er 4,95 x
106 watt.
LANGUAGE: Språk, verbalt uttrykk, system for
kommunikasjon som består av ord underlagt
grammatikalske regler. Det råder usikkerhet i
hvilken grad menneskets og dyrs språk kan
sammenlignes, spesielt om «dyrespråk» kan ha
ord for symbolske meninger og ikke bare følelser,
motiver og intensjoner. Språk kan også omfatte
ikke-vokale ytringer (Se: Dance language).
Sjimpanser har lært et vokabular på over 100 ord
som de kan bruke å kombinere tilsvarende
setninger, og også på nye meningsfulle måter.
Men grammatikalske regler virker det ikke som
de kan lære. Fuglene og andre dyrs sang og
lyder, mangler symbolsk karakter.
LANNER: Slagfalk (Falco biarmicus), stor falk i
familien Falconidae (forekommer i Afrika).
LANTHANUM: Lantan (La), sølvaktig metallisk
grunnstoff som hører til gruppe IIIB i grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 57,
atommasse (u) 138,91, smeltepunkt 918 oC og
kokepunkt 3 464oC. To naturlige isotoper, det
stabile Lantan-139 og Lantan-138 med halveringstid på 1010 - 1015 år.
LANUGINOUS: Som er dekket med fine bløte
hår.
LAPIDICOLOUS (Saxatile): Som lever under
eller blant stener. Se: Saxatile.
LAPIDROUS: Som har karakter eller natur av en
sten.
LAPSE: (1) Forløpe, reise, tidsperioden mellom
to hendelser, utløpe, gradvis opphør, fall; (2)
Lapsus, mistak, feiltrinn, feil, feile; (3) Gå av bruk,
forfalle, gli ut.

LAPSE RATE: Generelt, reduksjon i en mengde
med tid, spesielt temperaturfall, f.eks. temperaturfall med høyde over bakken. Hvis tørr luft
stiger opp avkjøles den med 9,76oC per kilometer
(tørt adiabatisk temperaturfall), det samme for
fuktig luft som forblir umettet. Se: Adiabatic and
Neutral atmosphere.
LAPSUS CALAMI (entall er likt flertall): Skrivefeil
(slip of the pen) i en tekst; ubevisst, uvillet feil
gjort av en forfatter, spesielt feilstaving av et
taksonomisk navn. Se: Error og Unjustifiable
emendation.
LAPWING: Vipe (Vanellus vanellus), én av 24
arter viper (Vanellus) i lofamilien (Charadriidae).
LARCH: Lerk (Larix sp.), en slekt i furufamilien
(Pinaceae) som feller nålene om høsten.
Omfatter rundt 10-14 arter i tempererte strøk på
den nordlige halvkule.
LARDER: Byttedyr, spiddet opp på torner av
fugler, f.eks. av tornskate (Lanius collurio).
LARGE: Stor, bred, brei, tykk, rommelig, vid,
vidstrakt, vidtrekkende, utstrakt, rikelig, omfattende, talllrik.
LARGE HORSE TAPEWORM: Bendelmarken
Anoplocephala magna (=Taenia magna).
LARGE INTESTINE: Tykktarmen, delen av tarmsystemet hos virveldyrene mellom tynntarmen og
anus som består av blindtarmen (caecum),
tykktarmen (colon) og endetarmen (rectum). I
denne delen av tarmsystemet absorberes ikke
næring, kun vann opptas fra det ufordøyde
materialet som lagres som avføring i endetarmen
før det skilles ut via anus. Se: Gut.
LARGE INTESTINAL ROUNDWORM OF
SWINE: Grisens spolmark, Ascaris suum, i
rekken rundmarker (Nematoda).
LARGE LIVER FLUKE: Stor leverikte, Fascioloides magna, i rekken flatmarker (Platyhelminthes).
LARGE ROUNDWORM OF CATS: Kattens
spolmark, Toxocari cati, i rekken rundmarkert
(Nematoda).
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LARGE ROUNDWORM OF CATTLE: Kvegets
spolmark, Neoascaris vitulorum, i rekken
rundmarker (Nematoda).

toder) kalles også larver selv om de ikke
gjennomløper fullstendig metamorfose. Se: Metamorphosis og Paedogenesis.

LARGE ROUNDWORM OF CHICKENS: Hønsespolmark, Ascaridia galli, i rekken rundmarker
(Nematoda).

LARVAL FISH: Yngel.

LARGE ROUNDWORM OF HORSES: Hestens
spolmark, Parascaris equorum, i rekken
spolmarker (Nematoda).

LARVA MIGRANS (Creeping eruption, Cutaneous larva migrans, Visceral larva migrans):
Larva migrans, infeksjon med larver av helminter
som vandrer, migrerer, rundt i kroppen uten å nå
kjønnsmodning da deres naturlige verter er andre
dyrearter. Termen larva migrans, benyttes først
og fremst ved hakemark-infeksjoner i mennesket, og da særlig for larva migrans i
innvollene, som i hjertet, lungene, nyrene, urinveiene, leveren, milten, fordøyelsesorganer og
kjertler (såkalt visceral larva migrans).

LARGE
STOMACH
WORM
(Wireworm,
Twisted stomach worm): «Barber’s pole»,
rundmarken Haemonchus contortus, en meget
vanlig spolmark (i rekken rundmarker, Nematoda)
hos drøvtyggere.
LARGE STRONGYLE OF HORSES (Palisade
worm, Red worm, Double toothed strongyle):
Rundmarkene Strongylus equinus og S. vulgaris.
LARKS: Lerker, spurvefugler i familien Alaudidae som synger når de flyr. I Norge hekker fire
arter: Fjelllerke (Eremophila alpestris), sanglerke
(Alauda arvensis), topplerke (Galerida cristata)
og trelerke (Lullula arborea)).
LARVA (pl. Larvae): Larve, umodent (juvenilt),
frittlevende stadium i livssyklus til de fleste
virvelløse dyr, amfibier og fisk, som omfatter
utviklingsperioden mellom klekkingen av egget
og det kjønnsmodne stadiet. Larvestadiet er som
oftest både utseendemessig forskjellig og lever
forskjellig enn det voksne stadiet, men er i stand
til selv å oppta næring. Generelt utgjør en larve et
ungt, ikke-kjønnsmodent, selvforsørgende livssyklusstadium som utseendemessig og i levemåte (bl.a. fødeopptak, bevegelser, orientering
og sosiale mønstre), er markert forskjellig fra det
seksuelt voksne stadium. Larver hos en del arter
kan reprodusere aseksuelt. Larver er ofte utstyrt
med spesielle strukturer (larveorganer) samtidig
som de mangler adulte strukturer. Overgangen
fra larve til voksen kan skje via en total
reorgansiering av larvestrukturene gjennom
metamorfose. Hos holometabole insekter med
fullstendig metamorfose, er et puppestadium
involvert der denne omfattende reorganiseringen
av dyrets morfologi og fysiologi foregår. Sommerfugllarver og rumpetroll er eksempler på larvestadier. Ikke-kjønnsmodne rundmarker (nema-

LARVAL GRANULOMATOSIS: Se: Toxocarosis.

LARVARIUM: Rede eller hylster laget av en larve
som beskyttelse og ly.
LARVICIDAL: Dødelig for larver.
LARVIFORM: Det å form som en larve.
LARVIPAROUS: Som produserer, bringer fram
og føder unger som er larver som klekkes fra
egg, dvs. ikke egglegging (brukt spesielt om arter
innen tovinger (fluer, Diptera) og bløtdyr).
LARVIVOROUS: Som spiser larver.
LARYNGOPHARYNGITIS: Inflammasjoner i
strupehodet (Se: Larynx) og svelget (Se: Pharynx).
LARYNGOSCOPE: Laryngoskop, instrument for
å undersøke strupehodet (larynx).
LARYNX: Strupehode, utvidelse av den øvre
delen av luftrøret (Se: Trachea) ved overgangen
til svelget (Se: Pharynx) og ofte utstyrt med
membraner som kan vibrere og skape lyd.
LASAEUS: Lodden.
LASER (Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation): Laser, apparat for
produksjon av lys med en gitt bølgelengde og lik
fase (monokromatisk) i et begrenset område av
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den synlige, infrarøde og ultrafiolette delen av det
elektromagnetiske spektrum, noe som gir
muligheten for meget høye lysintensiteter, høy
temperatur og skarp fokusering. Laser som
opererer i røntgendelen av det elektromagnetiske
spektrum, er også utviklet. Laserstrålen kan
fokuseres til et meget lite område, slik at kraften
per flateenhet kan nå ekstreme verdier.
LASION: Se: Fouling.
LASSA FEVER: Alvorlig virusinfeksjon (Arenaviridae) som blir spredt fra smågnagere
(Mastomys natalensis) til mennesket gjennom
kontakt med infisert urin fra gnagerne gjennom
sår. Lassa feber kan også spres mellom
mennesker. Mortaliteten ligger mellom 30-70 %.
Utbredt i Vest- og Sentral-Afrika.

smelting. (Latensvarmen ved fordampning ved
20oC er 590 kalorier per gram.)
LATENT INFECTION: (1) Innen epidemiologi,
latensperiode, prepatentperiode, tiden fra en vert
smittes av en parasitt til verten er infeksiøs og
kan overføre (smitte) infeksjonen videre; (2) Virus
latency, evnen et patogent virus har til å opptre
latent (lysogenic phase) i en celle, dvs. en vedvarende virus-infeksjon (til forskjell fra en kronisk
virus infeksjon); (3) Innen medisin, latensperiode,
inkubasjonstid, asymptomatisk infeksjon, infeksjon som verken er synlig (observerbar) eller som
viser sine karakteristiske symptomer, dvs. tiden
det tar fra et smittestoff har invadert en
organisme til sykdomsutbruddet (når de første
sykdomssymptomene viser seg). Se: Generation
time of infection, Incubation, Latent period,
Patent period og Prepatent period.

LAT. (Latus): Forkortelse for: Bred, vid.
-LAT- (-lati-, -latus): Affiks som betyr bred, vid.
LATEBRICOLOUS: Som lever i huler.
LATENCY: (1) Latent tilstand, sovende tilstand,
hvilende tilstand; (2) Latenstiden, tidsintervallet
mellom en stimulus og den påfølgende respons
(f.eks. nerveimpuls eller adferd).

LATENT LEARNING: Latent læring, form for
læring der etableringen av assosiasjoner ikke har
noen bakgrunn i hverken belønning eller straff og
hvor læringen ligger latent for eventuelt senere
bruk. I fremtiden kan assosiasjonene være med
på å gi et mer fordelaktig handlingsmønster
avhenig av situasjonen. Eksempler er hvorledes
dyr kan lære å kjenne omgivelsene rundt bostedet noe som kan vise seg viktig senere ved
f.eks. fare eller for å finne mat.

LATENT: Skjult, bundet.
LATENT HEAT (L): Latent varme, latensvarme,
mengden energi som frigjøres eller opptas når et
legeme forandrer sin fysiske tilstand ved konstant
temperatur, f.eks. fra fast til væske ved smeltepunktet eller fra væske til gass ved kokepunktet.
Latensvarmen uttrykkes som kalorier per gram
(megajoule per kilogram). For eksempel er
latensvarmen ved fordampning, den energien en
substans absorberer fra omgivelsene for å
overvinne attraksjonskreftene mellom molekylene
når den overgår fra væske- til gassfase og til
arbeidet med å bli ekspandert i atmosfæren.
Spesifikk latensvarme er varmen absorbert eller
frigitt per enhetsmasse av en substans under
massens isotermale faseforandring. Latensvarme
er viktig i de atmosfæriske prosessene da vann
kan forekomme som damp, væske eller fast stoff.
Latensvarme frigjøres ved kondensering og
frysing og absorberes under evaporasjon og

LATENT PERIOD: (1) Innen medisin: (a) Reaksjonstiden, tiden som går fra mottagelsen av en
stimulus til start på responsen, eller (b) tiden fra
et vev irriteres til det reagerer, f.eks. fra
nervestimuleringen av en muskel til muskelen
trekker seg sammen (latensperioden hos en
muskel fra en stimulus til sammentrekningen, er
ca. 0,02 sekund); (2) Innen psykologi, tiden fra
man blir tilsnakket til man gir en respons. Se:
Latent infection.
LATENT VIRUS: Latent virus, virus som kan
eksistere hos en vertsorganisme over lange
perioder uten synlig effekt, og også gjennomgå
formering (omfatter f.eks. Herpes simplex). Se:
Latent infection.
LATER- (Latero-): Prefiks som betyr en side.
LATERAD: Mot siden, rettet bort fra kroppens
midtlinje.
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LATERAL: Sidegren, side-, sideskudd, sideknopp, til siden, sidestilt; mot, ved eller med
referanse til siden. Det å være lokalisert på
sidene av et dyr eller organ (bort fra midtlinjen);
laterally, sidelengs.
LATERAL GENE TRANSFER (LGT): Se: Horizontal gene transfer.
LATERAL TRANSMISSION:
transmission.

Se:

Horizontal

LATERIZATION: Jorddannende prosess som
forekommer i tropene der mineraler omdannes til
leire og slik at det akkumuleres aluminium- og
jern-hydroksider i dypere jordlag.
LATERODORSAL: Posisjonen eller stedet i en
(kropps)region der side og rygg møtes.

(o), minutter (') og sekunder (''). Da jorden ikke er
en perfekt kule, varierer avstanden mellom 1o
breddgrad svakt (ved ekvator er 1 o 110,551 km,
ved polene, 111 698 km). Polarsirklene ligger på:
(Arktisk) 66o 34’ (66,57o) N; (Antarktisk) 66o 34’
(66,57o) S. Vendekretsene ligger på: Krepsens
vendekrets: 23o 26’ (23,43o) N; Stenbukkens
vendekrets: 23o 26’ (23,43o) S.
LATTICE: (1) Gitter(verk), nett, forsyne med
gitter; (2) Innen kjemi, den regulære, periodisk
gjentatte tredimensjonale ordning av punkter som
spesifiserer posisjonen til atomer, ioner eller
molekyler i en krystall.
LATUS: Se: Lat.
LAUDABLE: Godartet, rosverdig.
LAUDANUM: Morfindråper, opiumsdråper.

LATEROFRONTAL: Det å befinne seg på siden,
men mot fronten.
LATEROVENTRAL: Til siden bort fra kroppens
midtlinje, og under.
LATEWOOD: Vedvev, xylem, ledningsvevet hos
planter for transport av vann og ioner fra røttene
til blader og skudd og som lignifiseres i løpet av
sommeren til vedvev. Se: Earlywood og Xylem.
LATEX: Latex, saft av gummitreet.
LATTEN: Messing.
LATICOSTATE: Bred-ribbet.
LATIFOLIATE: Bred-bladet.
LATITUDE: (1) Frihet, spillerom, utstrekning; (2)
Innen geografi, polhøyde, bredde, breddegrader
(grader nord-sør), geografisk koordinat som
spesifiserer nord-sør posisjonen til et punkt på
jordens overflate, målt som vinkelen til den
meridianbuen som løper mellom punktet og
ekvator. Breddegraden løper fra ekvatorlinjen
rundt jorden (0o) til 90o ved polene (nord- og sørpolen). Sirkler trukket parallelt med ekvator i
forskjellige avstander, har altså forskjellige breddegrader, mens ethvert punkt på en slik sirkel har
samme breddegrad. Alle slike breddegrader
krysser meridianene vinkelrett og måles i grader

LAUDNESS: Lydstyrke, hørestyrke, egenskapen
til en lyd bestemt av størrelsen på den hørselsfornemmelsen man får, og som primært avhenger av amplituden i den involverte lydbølgen.
Se: Decibel.
LAURASIA (Eurasia): Laurasia, det nordlige av
de to superkontinentene (det andre superkontinentet er Gondwana som ble dannet ved den
opprinnelige oppsplittingen gjennom kontinentaldrift av Pangea og som eksisterte for 215175 millioner år siden). Laurasia drev nordover
etter oppdelingen og omfatter de fleste landmasser som utgjør dagens kontinenter på den
Nordlige halvkule. Navnet stammer fra Laurentia
(angir Nord-Amerika) og Eurasia. Laurasia
inkluderer det meste av landmassene som i dag
utgjør kontinentene Laurentia, Baltica, Siberia,
Kazakhstania, Nord-Kina og Øst-Kina. Laurasia
antas å ha vært adskilt fra det sørlige kontinentet,
Gondwana, gjennom et mellomliggende hav,
Tethys havet. Se: Continental drift, Eurasia,
Gondwana, Pangaea, Plate tectonic og Seafloor
spreading.
LAUREATE: Kronet, kranset med laurbær,
person som er æret med en grad eller en eller
annen form for utmerkelse ved universitet for et
fremragende kreativ og intellektuelt arbeid.
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LAURELS: Laubær (Laurus nobilis), eviggrønt
opptil 20 m høyt tre i laurbærfamilien (Lauraceae)
som vokser i middelhavs-landene. Fra treet
høstes grønne blader som tørkes og brukes i
matlaging; også fruktene høstes og brukes til
bl.a. olje. Laurbærtreets aromatiske blader har i
årtusen vært sett på ikke bare som krydder, men
som navnet nobilis (fornem, adel) antyder, benyttet som æresbevisning og til heder. Allerede i
antikken ble det gitt laurbærkranser som et
seierstegn, noe som den dag i dag blir brukt ved
høytidelige seremonier.

prinsipp som var uten unntak på den tid da loven
ble konstruert, og som senere har blitt styrket
gjennom gjentatte positive tester.

LAUROPHILOUS: Det å leve og trives i kloakk
og avløpsvann.

LAW OF SEGREGATION: Se: Mendel's laws (of
inheritance).

LAUROPHYTE: Laurofytt, plante som lever i
kloakk, avløps- og dreneringsvann.

LAWS OF THERMODYNAMICS: Se: Thermodynamics.

LAVA: Lava, smeltet flytende materiale som
kommer opp til overflaten fra jordens indre
(extrusive) gjennom vulkaner eller sprekker i
jorden. Lavaen som kan være fra basisk til sur,
stivner på jordoverflaten eller i vann. En lavasjø
er flytende lava i et vulkansk krater. Lava kan
også referere til det størknete materialet fra et
lava utbrudd. Se: Magma og Volcan.

LAW OF TOLERANCE: Se: Shelford's law of
tolerance.

LAVARET (Whitefish): Sik (Coregonus lavaretus), fisk i laksefamilien (Salmonidae).

LAYER (Stratum): (1) Lag, stratum, horisont,
horisontal vegetasjonssone; (2) En som legger,
avlegger; (3) Verpehøne.

LAVENDER: Lavendel (Lavandula spp.), planteslekt i leppeblomstfamilien (Lamiaceae) som
omfatter flere titalls arter og kultivarer. Lavendel
dyrkes som hageplante da bladene gir god duft
som anvendes i produksjon av kosmetikk og
såpe, dssuten er hele planten spiselig. Bladene
kan benyttes som krydder i salat eller ved
steking. Lavendelblomster er mye besøkt av
insekter.
LAVIPAROUS: Som reproduserer ved å føde
levende unger (larver), hodeløse uten ytre ben
slik som fluelarver (maggots), istedenfor å legge
egg. Vanlig hos mange arter av kjøttfluer i
familien Sarcophagidae; kjøttfluene omfatter ca.
50 arter i Norge.
LAW: Lov, empirisk generalisering, teoretisk prinsipp utledet av gitte fakta og uttrykt som om at et
gitt fenomen alltid vil finne sted hvis visse
betingelser er oppfylt. For eksempel et biologisk

LAW OF HOMONYMY: Se: Homonymy.
LAW OF INDEPENDENT ASSORTMENT: Se:
Mendel's laws (of inheritance).
LAW OF MINIMUM: Se: Liebig's law of minimum.
LAW OF PRIORITY: Se: Priority.

LAWN: (1) Gressplen, åpen gressflekk i skogen;
(2) Kontinuerlig lag av bakterier på overflaten av
agar.
LAXATIVE: Se: Aperient.

LAZAR: En som lider av en infeksiøs sykdom.
Lazar house, karantene sted for pasienter som
lider av eller annen smittsom sykdom, spesielt
leprosy, spedalskhet. Lazaretto, lasarett. Se:
Leper.
LB (Pound): Forkortelse for pund (0,453 592 kg).
L.C. (Loc. cit., Loco citato): Forkortelse for:
Siteringssted (kan henvise til både publikasjonen
og en tekstside), på det siterte sted (brukt for å
unngå å gjenta en bibliografisk referanse som
allerede er gitt).
L CHAIN: L kjeden, den lille og lettere kjeden i Ig
molekylet som består av en variabel og en
konstant region. Se: Immunoglobulin.
LD50: Letaldose (50), median letal dose, mål på
giftigheten av en kjemisk substans eller mot-
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tageligheten hos en organisme for en agens.
Angir den dose-mengden (med konsentrasjon,
LC50) som er nødvendig av et stoff for statistisk å
drepe 50 % av organismene i en test populasjon i
en gitt tidsperiode der arten, vekten og måten
substansen gis på, er spesifisert.

dermed ødelegge immunsystemet noe som kan
medføre økt infeksjonshyppighet og kreftfare; (2)
Råk, passasje mellom isflak, åpne områder i et
isdekke på havet eller på en innsjø; (3) Føre,
lede, anføre, munne ut, gå foran.
LEADED: Blykledd, blyinnfattet.

LDH (LD): Forkortelse for: Lactate dehydrogenase, et enzym som forekommer i nesten alle
levende celler, og som katalyserer omdannelsen
av lactate (CH3CH(OH)CO2H) til pyruvic acid
(CH3COCOOH) mens det omformer NAD+ til
NADH. (En dehydrogenase er et enzym som
overfører et hydrid fra et molekyl til et annet.)
LEACHING: Utvasking, dvs. utvaskingen av lett
løselige substanser fra jordbunnen når vann
sildrer gjennom jordmassene. Utvaskingen
fjerner humusstoffer og andre substanser, f.eks.
klorider, sulfater og karbonater som er i løsning,
fra de øvre lag (A-horisonten) før de avsettes i et
dypere lag (illuvial-horisonten; podzol-profil). Slik
utvasking kan medføre surhet og mangel på
næringsstoffer og mineraler i den jorden som blir
igjen og dermed redusert fruktbarhet (bonitet)
ved siden av at det kan skape vannforurensninger.
LEAD: (1) Blysøkke, blylodd, grafitt, blyant(stift)(lead pencil), overtrekke med bly; (2) Bly (Pb),
tungt matt blå-grått bløtt, strekk- og hammerbart
metallisk grunnstoff med atomnummer 82
tilhørende gruppe IV i grunnstoffenes periodesystem, med atommasse (u) 207,19, smeltepunkt
327,5oC og kokepunkt 1 740oC. Bly brukes på
mangfoldige måter i bl.a. bygnings- og våpenindustrien, og inngår i en rekke legeringer.
Verdensproduksjonen er over 3,5 millioner tonn
årlig. Inntak av bly hos mennesker kan stamme
fra drikkevannet (EU tillater kun maksimum 50
l/l bly i drikkevann), fra mat og gjennom
inhalering av partikler i luften (partiklene kan
være mindre enn 1 m i størrelse og kan derfor
lett inhaleres) og gjennom bly-baserte fargestoffer eller ved at barn spiser fargebiter eller
forurenset støv. Som forurensning virker bly på
hjernen og er antatt å ha en nedsettende virkning
på hjernefunksjonene og også foreslått å gi
hyperaktivitet hos barn der det forekommer bly i
drikkevannet. Bly som lagres i ben gjennom og
ha erstattet kalsium, kan bli mobilisert ved
sykdom, kortisonterapi eller ved høy alder og

LEADEN: Blygrå, blytung, bly-.
LEADING STRAND: Tråd i DNA dobbelt-helix
som syntetiseres kontinuerlig i motsetning til en
såkalt «lagging strand».
LEAD POISONING: Blyforgiftning, metallforgiftning forårsaket av grunnstoffet bly og hvor
hjernen er mest sensitiv. Bly (Pb) er et tungt,
mørkgrått grunnstoff som forekommer i naturen
som blysulfid (PbS) eller som oksidert PBCO3.
Verden over ble det estimert (2016) 540 000
dødsfall forårsaket av blyforgiftning. Beskrivelser
av blyforgiftning går tilbake til 2 000 f.Kr.; bly ble
f.eks. mye brukt i de romerske akvedukter rundt
500 f.Kr. til 300 e.Kr. Se: Lead.
LEAF: Blad, få blad, springe ut, løv, en flat
struktur eller organ som forekommer hos de
fleste karplantene, og som utgjør en utvekst på
en plantegren. Blader er vanligvis hovedområdet
på planten for fotosyntese. Bladet består av en
flate (lamina) og en stilk (petiole), og kan i tillegg
ha et par små ekstrablader (stipules) nær basis
av stilken. Bladhuden (epidermis) er perforert
med små porer, spalteåpninger (stomata), der
gassutvekslingen med luften foregår. Dessuten
har bladet et nervenett der vann og næringsstoffer sirkulerer. Planteblader kan være
modifiserte for å dekke visse andre behov eller
funksjoner. Leaflet, det individuelle bladet i et
sammensatt blad.
LEAFAGE: Løv, lauv, løvverk, blad.
LEAK (Leakage): Lekk, lekke, lekasje, være
lekk, svinn.
LEAKY GENE: Se: Hypomorphic allele.
LEAKY MUTATION: Mutasjon som bare fører til
delvis inaktivering av den gen sekvensen den
forekommer i.
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LEARNING: Lærdom, læring, erfaring, kyndighet,
innlæring, prosessen der et dyrs respons på en
gitt situasjon, forandres permanent som et
resultat av erfaring, eller tilegnelse av informasjon og adferdsmønstre på andre måter enn
gjennom genetisk arv. Læring omfatter alle
forandringer i adferd som konsekvens av
individuell erfaring og medfører at dyr og
mennesket, kan modifisere sine aktiviteter under
varierende betingelser og respondere mer
fleksibelt på nye situasjoner. I videst mening
omfatter læring alle adferdsmessige modifiseringer pga. tilpasninger i løpet av ens liv, både
prosessene med å tilpasse seg og selve
tilpasningene. Læring kan sies å omfatte fire
faser: Stimulering (informasjonenes påvirkning av
sansereseptorene), registrering (overførselen til
det sentrale nervesystem), lagring, og tilbakehenting av informasjonene. Læring i en eller
annen form opptrer hos alle flercellede dyr og
også muligens hos encellede (acellulære). Både
innen arten og mellom arter varierer kapasiteten
og evnen til å lære å fornye seg meget, og også
hva som i det hele tatt kan læres og hva læringen
kan benyttes til (learning capacity). Dessuten er
det antagelig genetisk forutbestemte begrensninger både på hvor lett ting kan læres og hvilke
områder som en kan lære noe om (learning
disposition). Se: Conditioning, Habituation, Imprinting, Insight learning, Latent learning, Reinforcement, Trial-and-error learning, Shaping og
Training.
LEATHER: Lær, huder, skinn, kle seg med lær.
LECITHIN: En meget vanlig gruppe av fettstoffer
(fosfolipider) som forekommer i mange typer av
dyre- og planteceller, og naturlig i en rekke
matvarer, f.eks. eggeplomme. Stoffet fungerer
som en emulgator som utnyttes når olje og vann
skal blandes.
LECITHOTROPIC: Det å oppta næring fra en
relativt større mengde lagret plomme materiale.
LECTOALLOTYPE: Ett ytterligere eksemplar av
det motsatte kjønn til lektotypen, utvalgt fra det
opprinnelige materialet. Se: Lectotype.
LECTOTYPE: Lektotype, ett individ bestemt av
den opprinnnelige forfatteren av en art (eller
underart) etter den opprinnelige publikasjonan av

arten (førstebeskrivelsen), å være den navnbærende typen for arten. Lektotype kan kun
benyttes der det tidligere ikke var bestemt en
original holotype. Termen lektotype benyttes
også hvis en annen enn den opprinnelige
forfatteren av arten, utvelger et eksemplar (blant
syntypene) som navnbærende type hvis den
opprinnelige forfatter ikke utpekte en holotype.
Se: Allolectotype, Type og Type specimen.
LECTURE: (1) Foredrag, forelesning, holde forelesning, lekse, tekst. Lecturer, foredragsholder;
(2) Holde straffepreken.
LEE: Le, leside, den siden som vender bort fra
vinden; Ly. Se: Windward.
LEECH: Igle, virvelløse dyr i klassen igler
(Hirudinea) i rekken leddmarker (Annelida). Igler
omfatter både frittlevende arter og parasittiske
arter som kan infisere fisk, fugl og pattedyr. De
fleste artene er frittlevende, blant dem finnes
også rovformer på virvelløse dyr; i Norge f.eks.
blant flatiglene (innen snabeligler, Rhynchobdellida, familien Glossiphoniidae): Fireøyet flatigle, Hemiclepsis marginata, og toøyet flatigle,
Helopdella stagnalis; blant svelgiglene (innen
Pharyngobdellida, familien Erpobdellidae): Hundeigle, Erpobdella octoculata. Se: Hirudinosis.
LEEK: Purre, purreløk (Allium porrum, innen løkfamilien Amaryllidaceae), storvokst, toårig plante
som ikke danner normal løk, men har lange
bladskjeder og lange smale flate næringsrike
blad. Planten stammer fra middelhavslandene. I
Norden vokser purre vilt, det er funnet 66
forskjellige kloninger av purre.
LEFTOVERS: Matrester, levninger.
LEGIONELLOSIS: Legionellose, enhver sykdom
på menneske som skyldes Legionalla spp. De
fleste artene i slekten kan forårsake lungebetennelse i mennesket. Legionærsykdom er en
sykdom (lungebetennelse) som skyldes L.
pneumophila som smitter ved inhalering av
kontaminerte vannaerosoler med bakterien. I
Norge har det vært (2001, 2005) relativt
omfattende utbrudd av legionellose i Stavanger
og Fredrikstad-Sarpsborg området. Årlig er
sykdommen påvist hos personer som er smittet i
utlandet.
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LEGITIMATE (Leg., Legit): Rettsmessig, lovlig,
legal, i henhold til reglene, berettiget, ektefødt.
LEGITIMATE NAME: Se: Nomen legitimum og
Valid name.
LEGUME: Belgplante, planter som har frø (erter)
innelukket i belger (pods), som f.eks. soyabønner
(Glycine max) og peanøtter (Arachis hypogaea),
begge arter i erteblomstfamilien (Leguminosae
eller Fabaceae). Belgplantene er viktige da de
har spesialiserte røtter som kan fiksere nitrogen i
jorden pga. av at røttene har knuter (noduls) som
inneholder nitrogenfikserende bakterier som
utfører prosessen kun i symbiose med vertsplanten. Leguminous, planter med frø i belger og
rotknuter med bakterier. Se: Nitrogen fixation.
LEIMOCOLOUS: Som lever i fuktige gressområder eller enger.
LEIMOPHYTE: Leimofytt, plante som lever på
fuktige enger.
LEIOMYOMA: Ufarlig (benign) svulst, tumor, i
glatt muskulatur.
LEISHMANIOSIS: Leishmaniose, sykdom som
skyldes infeksiøse protozoer i slekten Leishmania
og som infiserer gjennom bitt av visse typer
sandfluer (omfatter en rekke forskjellige grupper).
Sykdommen kan gi forskjellige utslag: Kutant
(cutaneous leishmaniosis, den mest vanlige
form), mukokutant (mucocutaneous leishmaniosis) eller visceralt (visceral leishmaniosis, Kalaazar, Black fever). De kutane leishmaniosene har
mange lokale navn, f.eks.: Bauru ulcer (Midtøsten), Aleppo boil (den gamle verden), Baghdad
boil, Buba (Amerika), Chiclero ulcer, Delhi boil,
Espundia, Oriental sore, Pianbois, og Uta (tropiske og sub-tropiske områder). Av kutane
Leishmania-arter kan nevnes: L. brasiliensis,
L.tropica, L. mexicana og L. ethiopica (mukokutan). Viscerale leishmanioser er: Kala-azar
(overføres via sandfluene Phlebotomus sergenti
og P. papatasii (Den gamle verden) og Lutzomyia
og Psychodopygus (Den nye verden)). Vilt,
hunder og mennesket er reservoar-verter.
Sykdommen er vidt utbredt og skyldes en rekke
arter med tilnærmet identisk morfologi, som: L.
donovani (Kala-azar), L. infantum og L. chagasi.

LEK (Arena display): (1) Samle seg, forsamling; (2) Leik, lekeplass, et felles oppvisningsområde der hanner samles for å tiltrekke
seg og pare seg med hunner, og hvor hunner
kommer for å pare seg, eller et territorium som
forsvares av hanner mot rivaliserende hanner
under paringstiden, og som da samtidig kan vise
seg fram for hunnene. «Lek» refererer spesielt til
en fugleleik, en plass for paringsleik og paring for
enkelte arter som brushane, storfugl og orrfugl.
På leiken samles hannene og holder små
territorier og sloss om hunnene gjennom ritualiserte eller direkte fysiske kamper. Hunnene
tiltrekkes til leiken av hannenes dans og spill og
velger hanner for å pare seg med. Særlig da de
hannene som har territoriet i sentrum av leiken,
noe som medfører at det gjerne er et begrenset
antall hanner som får anledning til paring.
Paringssuksessen til de ute i periferien (underlegne hanner) av en leik, er lavere, men over tid
vokser de, blir mer erfarne, dominante, og overtar
de mer fordelaktige delene av leiken fra de eldre
hannene. Det er ukjent hvorledes denne spesielle
form for promiskuøst paringssystem som fører til
slik stor variasjon i hannlig paringssuksess, har
utviklet seg. Se: Display territory.
LEMMA: Logisk premiss, hjelpesetning, emne,
glose.
LEMNISCATE (Lemniscata): Et klubbe-formet
organ.
LEMON: Sitron (Citrus limon), den sureste av
sitrusfruktene i sitrusfamilien (rutefamilien) Rutaceae, en gul, egg-formet frukt med strukturert
skall. Familien omfatter ca. 900 arter fordelt på
150 planteslekter, bl.a. appelsin, grapefrukt og
lime. Sitronen stammer fra Nord-India og har
vært dyrket i både Lilleasia og Kina i flere tusen
år. I dag dyrkes sitroner i stor grad i landene
rundt Middelhavet og i California. Sitronen er, ved
siden av fersken og granateple, én av de tre
hellige frukter, ifølge buddhismen.
LEMON BALM: Sitronmelisse (Melissa officinalis), en plante i leppeblomstfamilien (Lamiaceae) med syrlig duft. Sitronmelisse finnes i
mange hager der den tiltrekker bier, på gresk
betyr melissa «honningbie». Sitronmelisse har en
mild smak av sitron og har blitt brukt som
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naturmedisin i over 2000 år, helt tilbake til antikkens Hellas.

LENTICULAR: Linse-formet, det å form som en
bikonveks linse. Se: Lens.

LEMUR: Lemur (Lemuriformes), trelevende arter
som er nattdyr med godt syn, og som omfatter
ca. 50 arter primater (Primates, underorden
Strepsirrhini, våtneseaper), endemiske for Madagaskar og noen av øyene rundt.

LENTIFORM: Linse-formet. Se: Lens.

LEMURIA: Lemuria, landbro som har forbundet
Sør-Afrika, Madagaskar og India helt til slutten av
Kritt tiden.
LENGTH: Strekning, varighet, lengde, grunnleggende lengdemål som omfatter tre enheter:
(1) Meter (m), den distansen i vakuum som lyset
går i løpet av 1/299792458 s; (2) Astronomisk
enhet (AU), den gjennomsnittlige avstand mellom
jorden og solen (149 597 870,7 km, eller 8,3
lysminutter eller 499,0 lyssekunder); (3) Lysår
(distansen i vakuum som lyset går i løpet av ett
år (9,46 x 1012 km).
LENS: Linse, gjennomsiktig struktur som retter
lyset inn til de lysfølsomme cellene i øyet eller
tilsvarende organer hos dyr. Vanligvis utgjør en
linse deler av en kule, men linser kan også være
sylindriske, parabolske, plane (på en side), etc.,
og konvergerende eller divergerende. Linsens
funksjon er å forandre kurvaturen til lysets
bølgefront slik at den kan fokuseres til en ønsket
posisjon. De fleste linser fokuserer strålene til ett
punkt (stigmatisk), men astigmatiske forekommer
også som kan fokusere strålene til flere
fokuseringslinjer istedenfor ett punkt. Linseformen refererer til den relative form på overflatens kurvatur, de kan være konkave der begge
sider eller kun én side buler innover eller
konvekse der begge sider eller kun én side buler
utover, dvs. er breiest på midten. Graden av
konveksitet i linsen bestemmer avstanden for
fokusering, mer konveks gir fokusering på nære
objekter, mer avflatet linse gir fokusering på
fjerne objekter. Konveksiteten i øyets fleksible
linse styres av muskler festet til linsen. Linser i
fysiske apparater kan bestå av glass, plastikk,
kvarts eller lignende stoffer.
LENTIC: (1) Statisk situasjon; (2) Lentisk, stående eller meget rolig, sakterennende akvatiske
habitater. Se: Lotic, Lake, Lake classification,
Pond, Stratification (of lakes) og Swamp.

LENTIGEROUS: Som har linser.
LENTIL: Linse (Lens culinaris), plante i erteblomstfamilien (Leguminosae eller Fabaceae)
med spiselige, dobbeltkonvekse (linseformede)
frø som kan variere fra gul, rød-oransje til grønn,
brun og svart i farge. Størrelsen varierer også en
god del. Linser er meget viktig i dietten i India,
Pakistan, Bangladesh og Nepal. Men det meste
av verdensproduksjonen kommer fra Canada,
Australia og India. Linser er kjent fra stenalderen,
nevnt i Bibelen og i gamle egyptiske og romerske
skrifter, og en av de første vekstene som ble
dyrket i Den nære Østen (for opptil for 13 000 år
siden).
LEOPON: Leopon, hybrid dannet gjennom
krysning mellom en løve og en leopard der hodet
ligner en løve, kroppen en leopard.
LEPER (Lepered, Leprous): Spedalsk, spedalskhet. Se: Lazar og Leprosy.
LEPIDO-: Prefiks som betyr vektskål, skala,
målestokk, skjell (som på sommerfuglvingene).
LEPIDOPHAGOUS: Som eter skall, brukt om
fisker som eter på de ytre skjellene på andre
fisker.
LEPIDOPTERA: Sommerfugler og møll (Lepidoptera), en orden av insekter. Sommerfuglene
omfatter over 180 000 arter i 126 familier verden
over, og er en av de fire største grupper av
insekter (de andre er veps (årevinger), tovinger
(diptera) og biller). I Norge forekommer ca. 2 200
arter av sommerfugler.
LEPIDOPTERID: Viser til blomster som er tilpasset bestøvning av sommerfugler og møll.
LEPIDOPTEROPHILOUS: Planter som tiltrekker
seg og blir bestøvet av sommerfugler og møll.
LEPOCYTE: Lepocytt, en celle med kjerne som
er omgitt av en cellevegg, i motsetning til en
gymnocytt. Se: Cell wall og Gymnocyte.
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LEPROSE: Vortet, det å bestå av eller bære
pudderaktige, skurvete korn.
LEPROLOGY: Studiet av spedalskhet. Se: Leprosy.
LEPROSY (Hansen's disease): Lepra, spedalskhet, kronisk sykdom hos mennesket som
skyldes bakterien Mycobacterium leprae eller M.
lepromatosis. Bakterien lever intracellulært og
forårsaker pro-gressive, permanente skader på
huden, øynene, lemmene og nervene, spesielt
det perifere nervesystemet i de øvre luftveier.
Spedalskhet kan nå behandles, men i mange
århundrer fantes ingen behandling. Spedalskhet
forekom tidligere i hele Europa, også Norge,
særlig på Vestlandet, men er nå begrenset til
tropiske og subtropiske områder i hele verden.
Infiserte i tempererte regioner har fått
sykdommen i andre områder. Langt flere blir
smittet enn de som utvikler kliniske symptomer
på sykdommen. I slutten av 2016, var det
173 000 tilfeller globalt, dvs. ned fra 5,2 millioner i
1980-årene og fra ca. 10 millioner i 1976. De som
ble smittet av lepra, ble ofte isolert fra andre
mennesker (f.eks. på øya Spinalonga rett utenfor
Kreta). Smitten overføres ikke lett, smittemåten
er ukjent; inkubasjonstiden er lang, fra fem til ti år
eller lengre. Lepra forekommer i forskjellige
former. Se: Lazar og Diseases of civilization.
LEPROUS: Som har løse, irregulære skjell,
dekket med skjell; skjell-lignende.
LEPT- (Lepto-, Leptino-, Leptale): Prefiks som
betyr liten, fin, trang, tynn.
LEPTOBLAST: Leptoblast, en floatoblast som
raskt utvikler seg etter frigjøringen fra morkolonien. Se: Floatoblast og Statoblast.
LEPTOCEPHALUS: Fiskelarve som forekommer hos en del marine benfisk som f.eks. ål.

som er upåvirket av sterk vekselvirkning (kjernekrefter), dvs. de vekselvirker svakt og elektromagnetisk og ved gravitasjon. Tre partikler er
elektrisk ladet, elektronen, myonen og tauleptonen, og til disse svarer det tre nøytrale
partikler, kalt nøytrinoer. Alle har sin antipartikkel.
Se: Quark.
LEPTONEMA: Se: Leptotene.
LEPTOPELAGIC: Leptopelagisk, det ekstremt
lille og tynne materialet, både levende og ikkelevende, som flyter i sjøen.
LEPTOPHENIC: Populasjon der individene har
en meget liten, kontinuerlig fenotypisk variasjon.
LEPTOPEL: Store organiske molekyler eller aggregater av kolloidale partikler suspendert i vann.
LEPTOSPIROSIS (Canicola fever, Dairy
worker fever, Weil's disease): Leptospirose,
bakteriesykdom forårsaket av leptospirer (spiroketer, Leptospira interrogans, med over 170
serotyper) som infiserer mennesket via forurenset vann fra infiserte dyr (spesielt levende/døde rotter og mus), kontaminert mat, direkte
hudkontakt med infiserte ville eller domestiserte
dyr eller infisert semen. Smitten kan overføres via
øynene, mukøse membraner eller hudsår.
Leptospirose forårsaker en mild, kronisk infeksjon
hos gnagere og domestiserte dyr, som utskiller
smittestadiene til bakterien, kontinuerlig via
spesielt urin. Leptospirose begynner med
influensa-lignende symptomer, oppkast, feber,
hodepine, etc.; ved alvorlige tilstander kan
sykdommen lede til hjernehinnebetennelse,
leverskader, nyresvikt og død. Leptospirose er
utbredt over hele verden i et stort antall forskjellige arter blant fugler, krypdyr og amfibier.
Se: Semen.

små

LEPTOTENE (Leptonema): Leptoten, et tidlig
stadium i profasen under den første meiotiske
celledeling (meiosens profase I); stadiet under
meiosen da kromosomene som fremstår som fine
tråder, begynner å kveile seg og blir synlige igjen.
Se: Meisois og Pachytene.

LEPTON: Innen partikkelfysikk, lepton, omfatter
en undergruppe av seks typer elementærpartikler

LESION: (1) Lesjon, sår, skade, lokal vevsskade,
lokal hudinfeksjon, lokal forandring i et vev pga.
sykdom, enhver sykelig (morbid) forandring i

LEPTODERMOUS: Som er tynnhudet, tynnvegget.
LEPTOLOGY: Leptologi,
strukturer eller partikler.

studiet

av
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strukturen eller funksjonen til det levende vevet i
en organisme; (2) Innen etologi, eksperimentell
ødeleggelse av nervevev; (3) Innen genetikk,
skade i et gen (mutant sted), kromosom eller
protein.
LESLIE MATRIX (Leslie model): Innen populasjonsøkologi, en metode for å beskrive
populasjonsvekst (eller populasjonsnedgang) og
aldersfordeling på i en populasjon der det er
ingen migrasjoner, ubegrensete ressurser, kun
ett kjønn (hunnen) betraktes og hvor reproduksjonssyklus er årlig. I modellen deles
populasjonen opp i aldersgrupper (kohorter;
eventuelt i ontogenetiske stadier, da kalt
Lefkovitch Matrix hvor de enten forblir i samme
stadium eller overgår til neste). For konstruksjonen av en matriks må en kjenne antall
individer i hver klasse, fraksjonen av individer
som overlever fra klasse til klasse og den
gjennomsnittlige fekunditeten per individ (per
capita) av hunnlig avkom basert på deres sannsynlighet for å nå neste aldersklasse. I modellen
telles antall individer (N) i hver aldersklasse, og
for hver tidsperiode, antall individer som overgår
til neste aldersklasse eller dør; overlevelsesraten
for hver aldersklasse er den del av populasjonen
som når neste aldersklasse. Fødselsraten eller
fekunditeten beskriver antall per capita fødsler i
hver alderskategori. Modellen kan beskrives med
en ligning for et enkelt trinn: nt+1 = Lnt, der nt er
en vektor for populasjonen i hver aldersklasse
ved tiden t og L er Leslie Matrix.

overlevende til enhver tid som utsettes for
varierende konsentrasjoner, plottes i et diagram
over tid. Kort tid etter starten av et forsøk,
overlever de fleste selv ved høye konsentrasjoner, men få lever over lengre tid, derfor er
LC50 et hensiktsmessig begrep da det kombinerer
disse to ekstreme situasjonene. Se: LD50.
LETHAL DOSE: Se: Dose og LD50.
LETHAL EQUIVALENT VALUE: Innen genetikk,
gjennomsnittsantall skadelige gener som hvert
medlem av en populasjon bærer multiplisert med
den gjennomsnittlige sannsynlighet for at hvert
gen vil forårsake genetisk død hvis de forekom i
homozygot tilstand.
LETHAL FACTOR: Innen genetikk, latal faktor,
gen mutasjon eller kromosomal strukturell forandring som medfører at den normale utvikling
blir forstyrret, noe som ender med død før den
seksuelle reproduksjonen for de med faktoren.
Slike genetiske letale faktorer, kan klassifiseres
på forskjellige måter og kan opprettholdes, ofte i
høy frekvens, i naturlige populasjoner, gjennom
en rekke forskjellige mekanismer. Se: Dominant
lethal.
LETHAL GENE: Letal gen, gen hvis nærvær er
dødelig (letal) for organismen, dvs. et allel dannet
gjennom en kromosomal eller gen mutasjon som
hvis det blir uttrykt (og dominant) medfører
individets død. Er letal genet recessivt, dør kun
de homozygote for genet.

-LESS: Suffiks som betyr uten.
LESTOBIOSIS: Se: Cleptobiosis.
LETHAL: (1) Dødelig, dødbringende, drepende,
letal, noe som forårsaker død gjennom direkte
påvirkning eller aksjon; (2) Innen genetikk (letalt
allel), gen som er dødelig for sin bærer hvis det
blir uttrykt.
LETHAL CONCENTRATION (LC50): Letal konsentrasjon, konsentrasjonen av en substans i luft
eller vann som kan forårsake død, vanligvis
uttrykt som den konsentrasjon som er tilstrekkelig
for å drepe 50 % av en gruppe organismer innen
en gitt tid, forkortet LC50. Giftigheten på
substanser og stoffer blir kontinuerlig undersøkt
gjennom å beregne overlevelseskurver der antall

LETHAL MUTATION: Latal mutasjon, gen mutasjon hvis uttrykk leder til en for tidlig død hos den
organismen som bærer mutasjonen. Slike
mutasjoner kan være dominante og da også
forekomme hos heterozygotene; recessiv letale
forekommer kun hos homozygoter. Se: Lethal
gene.
LETHAL TRAIT: Letalt karaktertrekk, enhver
nedarvbar faktor som forårsaker organismens
død før individet kan reprodusere.
LETHARGY: (1) Sovesyke; (2) Apati, dorskhet,
dvale, døsighet, sløvhet, sykelig døs eller dødlignende søvn; en tilstand av inaktivitet.
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LETISIMULATION (Thanatosis): Det å spille
eller simulere død. Se: Thanatosis.
LETTUCE: Salat, bladsalat, salat slekten
Lactuca, blomsterplanter i kurvplantefamilien
(Asteraceae); omftter ca. 100 arter som forekommer i hele verden, mest i temperert Eurasia. I
Europa forekommer 17 arter. Størst økonomisk
betydning har hagesalat (Lactuca sativa),
hodesalat (Lactuca sativa var. capitata) og issalat
(Lactuca sativa var. capitata nidus jaggeri).
LEU (L): Forkortelse for: Aminosyren leucin.
-LEUC- (-leuco-, -leuca): Affiks som betyr hvit.
LEUC(A)EMIA (Leukaemia): Leukemi, ondartet
(Se: Malignant) progressiv sykdom der benmargen og andre bloddannende organer,
produserer et økt antall umodne eller unormale
leukocytter i blodet som nedsetter produksjonen
av normale blodceller, erytrocytter og blodplater,
som fører til anemi og andre symptomer. Noen
former for leukemi i mennesket skyldes
(retro)virus.
LEUCINE (L, Leu): Leucin, én av de 20 vanlige
aminosyrene i proteiner. Leucin er hydrofob (Se:
Hydrophobic) og en essensiell aminosyre. Se:
Amino acid.

LEUCOPLAST: Leukoplast, enhver fargeløs
plastid. Se: Aleuroplast, Amyloplast, Elaioplast og
Plastid.
LEUKAEMIA: Se: Leuc(a)emia.
LEUKOTRICHIA: Tilstanden å ha hvite hår.
LEVATOR: Enhver muskel som kan heve en
kroppsdel eller organ. Se: Leviate.
LEVEL OF SIGNIFICANCE: Signifikansnivå,
signifikansnivået (α) er sannsynligheten for å
forkaste null hypotesen (H0) i en test når den er
sann. Konfidensnivået (c) er sannsynligheten for
at en parameter ligger innen et spesifisert
intervall av verdier; der relasjonen mellom
konfidensnivået og signifikansnivået er c = 1 – α.
Signifikansnivået 0,10 er relatert til 90 % konfidensnivå, 0,05 til 0,95 %, og 0,01 til 99 % konfidensnivå. Hvis p-verdien ≤ α (signifikansnivået),
må H0 forkastes, er p-verdien > α, forkastes ikke
H0.
LEVELS OF INTEGRATION: Integrasjonsnivåer,
nivåer av kompleksitet i strukturer, mønstre eller
assosiasjoner når nye egenskaper oppstår som
ikke kan forutsies ut fra egenskapene til de
enkelte komponentene.
LEVIATE: Lette, løfte, løfte seg. Se: Levator.

LEUCISM: Blekhet.
LEUCOBLAST (Leukoblast, Prohemocyte,
Proleucocyte): Leukoblast, en leukocytt under
utvikling, en forløper for en leukocytt.
LEUCOCYTE (Leukocytes, White cells, White
blood corpuscles): Leukocytt, hvite blodlegemer, celler i immunsystemet som beskytter
kroppen mot smittsomme sykdommer og fjerner
fremmede stoffer, og som ikke inneholder noe
respiratorisk pigment. Det finnes mange typer
leukocytter som kan klassifiseres etter som de er
granulære eller ikke granulære, basofile eller
acidofile eller etter hvorledes de opptar farge. Se:
White blood cells.

LEVIGATE: (1) Pulverisere, blande grundig; (2)
Glatt og polert overflate.
LEVOROTATORY: Det å rotere et plan av
polarisert lys mot klokken, et uttrykk benyttet for
kjemiske stoffer. Se: Dextrorotatory.
LEVOVERSION: Det å snu mot venstre. Se:
Dextroversion.
LEVULOSE: Se: Fructose.
LEXICAL: Leksikalsk, ordboks-. Lexicographer,
ordbokforfatter.
LH: Se: Luteinizing hormone.

LEUCOPENIA: Leukopenia, unormalt lavt antall
av sirkulerende hvite blodceller.

Li: Se: Lithium.
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LIANA: Lian, plante med treaktig stamme som
slynger seg rundt trær i de tropiske regnskogene
og som ofte er sterkt nok til og brukes som rep
(lianer er ingen epifytt). Se: Epiphyte.
LIBRARY: (1) Bibliotek, boksamling, arkiv,
lesesal; (2) Innen genetikk, samling av klonede
DNA fragmenter som utgjør genomet til en gitt
organisme.
LICHEN: Lav, symbiotisk, intim assosiasjon av to
organismer, en sopp (mycobiont, oftest en
Ascomycota) og en alge (phycobiont / photobiont,
grønnalge, blågrønn alge eller cyanobakterie)
som lever og vokser sammen på faste overflater.
Sopp-partneren utgjør vanligvis mesteparten av
lavet med algene eller bakteriene fordelt inni
lavet; vanligvis klassifiseres lav som sopp på
bakgrunn av soppen i symbiosen. Algene eller
bakteriene står for fotosyntesen og produserer
mat til soppen, mens soppen igjen beskytter
cellene deres. De fleste lavene tåler ikke røkforurenset luft, slik at de kan benyttes som
markører for luftforurensninger. Lav forekommer
på alle mulige overflater: Trær (som de ikke
skader), vegger, stener og bakken. Næring
skaffer lav seg gjennom oppløste stoffer i regnet
som absorberes over kroppsoverflaten (derfor er
lav følsom for luftforurensninger, spesielt
svoveldioksider). Ettersom lav vokser og
respirerer, frigir den CO2 og vann som danner
karbonsyre som vil dekomponere substratet, berg
og stener, og dermed også frigjøre næringsstoffer essensielle for de levende organismenes
vekst. Klassifisering av den overlevende lavfloraen i gitte områder, gir mulighet for å beregne
den maksimale luftforurensning i området.
LICHENICOLOUS: Som lever i eller på lav. Se:
Lichen.
LICHENISM: Den symbiotiske relasjonen mellom
en sopp og en alge som sammen danner lav. Se:
Lichen.
LICHENOLOGY: Lichenologi, studiet av lav. Se:
Lichen.
LICHENOPHILOUS: Det å leve, trives og ha en
affinitet for lav eller lavrike habitater. Se: Lichen.
LID: Øyelokk, lokk.

LIEBIG'S LAW OF MINIMUM (Law of
minimum): Liebigs lov, minimumsloven, lov som
sier at veksten av en organisme er begrenset av
det essensielle elementet, grunnstoffet, som er til
stede i den laveste konsentrasjonen i forhold til
organismens behov. Mangler stoffet helt vil
nødvendigvis veksten eller opprettholdelsen av
organismen, forhindres. Vekstbegrensninger,
spesielt hos planter, skyldes etter denne loven,
ikke begrensninger i f.eks. vann og karbondioksid, men i grunnstoffer som finnes i små mengder
i jorden, f.eks. bor. Og det er ikke grunnstoffet
som forekommer i den minste mengden som er
avgjørende, men det stoffet det er minst av i
relasjon til behovet (analogt kjemiske reaksjoner:
F.eks. natrium og klor gir NaCl (23g Na + 35g CL
= 58g NaCl; settes 1 kg Na til samme mengde
klor, gir det samme mengde NaCl da mengden Cl
er minimumsfaktoren). Faktorene påvirker også
hverandre slik at større konsentrasjoner av en
faktor, kan modifisere utnyttelsesraten av en
minimumsfaktor. Den aktuelle fordeling av
grunnstoffene eller saltene i naturen, bestemmer
langt på vei vegetasjonstypen eller faunasammensetningen i de enkelte områdene, der noen
stoffer har meget stor innflytelse på organismene
ved at de er essensielle for vekst og utvikling.
Stoffer som trenges i større kvanta, kalles
makronæringsstoffer, dem det er behov for i
ekstremt små kvanta, mikronæringsstoffer eller
sporstoffer. Minimumsloven er senere modifisert
til også å omfatte faktorer som lys og temperatur,
i tillegg til grunnstoffene. Minimumsloven kan kun
brukes for likevekttilstander, da opptak av energi
og materiale balanserer deres utskillelse fra
organismen. Se: Shelford's law of tolerance.
LIENITIS: Inflammasjon av milten (spleen).
Lienocele (lienopancreatic), refererer til milten og
bukspyttkjertelen. Lienopathy, refererer til enhver
sykdom i milten.
LIFE: (1) Se: Biota; (2) Levetid, levealder, levnet,
levnetsbeskrivelse, levesett, livsførsel, livslang,
livsvarig, tilværelse, biografi; (3) Liv, evnen til å
vokse, respondere på ytre stimuli og reprodusere, dvs. alle levende organismer (fysiske
enheter) med aktiv metabolisme som utnytter
substanser fra omgivelsene utenfor seg selv, til
vekst, heling av skader, opprettholdelse av
kroppssystemene og til reproduksjon. Liv finnes
overalt på vår planet, fra polene til ekvator, fra
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havets bunn til de høyeste fjelltopper, i
grunnvannet hundrer av meter under jordoverflaten, i innsjøer som fryser til om vinteren, i
ørkener og varme kilder. I de milliarder av år liv
har eksistert på vår planet, har et enormt
biologisk mangfold av organismer oppstått og
evolusjonært tilpasset seg nesten alle mulige
miljøer jorden kan tilby. Livet på jorden kan deles
inn i to større grupper som omfatter tilsammen
fem riker (kingdoms): (a) Prokaryotae: Monera
(bakteriene), og (b) Eukaryota: Protoctista
(urdyr), sopp (Fungi), planter (Plantae) og dyr
(Animalia). Senere undersøkelser har vist at
prokaryotene (Monera) omfatter to meget
forskjellige grupper (domains): Arkebakteriene /
urbakteriene (Archaea) og bakteriene (Bacteria /
Eubacteria; i snever mening). Disse to «domains» er like forskjellige fra hverandre som hver
av dem er fra eukaryotene. Ingen av disse er
forløperen for den andre; de deler visse
karakterer, men har også unike karakterer. I de
senere år har en fått bedre kunnskaper om
slektskapet innen eukaryotene, det viser seg da
at mesteparten av den biologiske diversiteten hos
eukaryotene finner man blant protoktistene. Med
stor sannsynlighet kan dette riket oppdeles i flere
enn ett rike. Virus er en biologisk enhet som ikke
er organismer, men de har allikevel enorm
biologisk betydning. Selv om det totale genetiske
mangfoldet på jorden er stort, har alle levende
organismer på tross av denne diversiteten, visse
fellestrekk. De kan lage kopier av seg selv
(replikere), og de kan omforme informasjonen i
arvestoffet DNA i cellene til proteiner, og fett og
karbohydrater. Tolv livsfunksjoner karakteriserer
liv som vi kjenner det: (a) Liv er kroppslig (gen og
gen-produkter må holde sammen, dvs. cellene er
membranbundet), (b) liv viser organisk, karbonbasert, kompleksitet i vann basert på elektromagnetiske krefter (dypfryst liv er biokjemisk død,
liv brenner over 100oC), (c) proteinenes aminosyrer er av L-typen, sukker (farin, sakkarose)
overveiende av D-typen, (d) metabolske reaksjonsrekker er gjennomgående meget like
uansett livsform, der syntesen av småmolekyler
for vekst, katalyseres av enzymer, (e) 20
aminosyre molekyler er byggestenene for polypeptidene og proteinene hvis syntese skjer ut fra
genetisk informasjon lagret i DNA og RNA, (f)
den genetiske informasjonen foreligger i form av
rekkefølgen på fire baser i nukleinsyrene DNA
(Adenine, Thymine, Guanine, Cytosine) og RNA

(Adenine, Uracil, Guanine, Cytosine) som overføres via genene fra generasjon til generasjon
(nukleotide = base + ett sukkermolekyl + en
fosforsyre), (g) to makromolekylære systemer
interakterer i cellene: Nukleinsyrer (replikasjon)
og proteiner (kjemisk aktivitet, ingen replikasjon),
(h) tilfeldige genetiske feil (mutasjoner) under
reproduksjonen gir materiale til evolusjonære
forandringer via naturlig seleksjon; tilfeldigheter
er en viktig kilde til evolusjonære nyheter, (i)
symbiose mellom taksa har skapt fundamentale
evolusjonære sprang; de eukaryote cellene er en
kombinasjon av genomer fra forskjellige taksa, (j)
næringsstoffer omsettes (metaboliseres) i cellene
under frigivelse av kjemisk energi i form av ATP i
et system katalysert av enzymer, (k) reproduksjonen av organismer øker antall individer så
noen selekteres bort (evolusjonært dør) i
konkurransen om ressurser og paring, bestemt ut
fra graden av egen fitness, og (l) mutasjonsratene og grad av naturlig seleksjon bestemmer
evolusjonsraten. Planeten jorden (Tellus) er ca. 4
500 millioner år gammel, de eldste kjente fossilene (bakterier) er ca. 3 800 – 3 500 millioner år
gamle, det medfører at hvis jordens overflate ble
fast for ca. 4 000 millioner år siden, oppsto livet
på jorden i løpet av ca. 200 - 500 millioner år; en
teori antyder at liv kom til jorden fra verdensrommet (panspermi teorien). Det er uenighet om
hvilke mekanismer som skapte livet. En klassisk
oppfatning er at elektriske utladninger i en
reduserende atmosfære dannet pre-biotiske
substanser (aminosyrer) i havet, hvor de var
beskyttet mot ultrafiolett stråling, kunne klumpe
seg sammen, aggregeres, til de første organismer.
LIFE CYCLE: (1) Livssyklus, stadiene en enkelt
organisme gjennomløper fra fødsel til død (Se:
Ontogeny), dvs. alle stadier et individ gjennomløper fra individets dannelse gjennom en sammensmeltning av gameter (dvs. befruktningen av
en eggcelle og dannelse av en zygote) til
individets død, omfattende individets vekst,
utvikling og reproduksjon (fornyelse gjennom
produksjon av en ny generasjon); (2) Alle stadier
et individ gjennomløper fra fusjonen av gameter
(zygote dannelsen) til sitt fertile stadium eller til
produksjonen av gameter hos avkommet i neste
generasjon. Et fertilt voksent individ kan utvikles
direkte fra en zygote eller ha fra én til flere
aseksuelle reproduserende stadier innskutt før
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sitt voksne stadium, eller kun reprodusere
aseksuelt i løpet av sin livssyklus. En livssyklus
er en lineær utvklingsprosess med hensyn på de
enkelte individene, men en syklisk prosess med
tanke på populasjonen som sådan. Meget
komplekse livssykluser forekommer hos parasittene, der stadiene i livssyklus kan omfatte totalt
forskjellige morfologiske former og reproduksjonsstadier som veksler, alternerer, mellom
aseksuell og seksuell reproduksjon. Hos mange
planter (og en del dyrearter) omfatter hver
livssyklus en regulær veksling mellom to distinkte
faser eller «generasjoner» (Se: Alternation of
generations), da to genetiske tilstander i livssyklus kan forekomme: En haploid og en diploid
tilstand eller fase. Det gir forskjellige typer av
livssykluser: (a) Haploid livssyklus der hele
livssyklus er basert på haplonten, (b) diploid
livssyklus der hele livssyklus er basert på
diplonten, (c) seksuell haploid livssyklus der bare
zygoten er diploid, (d) seksuell diploid livssyklus
der bare gametene (eller de direkte meiotiske
produktene) er haploide, og (e) haploid-diploid
livssyklus der det forekommer en veksling
mellom en haploid og diploid fase. Haplobionter
har kun én cytologisk type i livssyklus, dvs. enten
en haploid eller en diploid fase, diplobionter har
to cytologiske typer i livssyklus, dvs. både
flercellede haploide og diploide faser. De fleste
virveldyr har en enkel livssyklus som omfatter
befruktning (fusjon av gameter) utvikling av
embryoet, juvenil vekst etter fødsel (eller klekking), en voksen, reproduktiv fase og alderdom
og død. Se: Embryo, Gamete og Life history.

LIFE FORM: (1) Livsform, enhver levende ting;
(2) En organismes karakteristiske livsstruktur,
adferd og livshistorie; (3) Kroppsformen som
karakteriserer en organisme eller art som voksen.

LIFE EXPECTANCY: Forventet levealder/livslengde, forventet gjennomsnittlig levealder for et
individ (gruppe individer eller art) i naturen etter
fødsel av under definerte betingelser. For en gitt
art er aktuell levealder vanligvis kortere enn
potensiell levealder da død (mortalitet) ofte er
forårsaket av ulykker, uflaks, og ikke høy alder.
Forventede levealder for et individ er avhengig av
en rekke faktorer under individets levetid, som
næringstilgang, sykdommer, konkurranse, stress
og predasjon, for mennesket kan tilføyes forurensninger, krig, livsførsel og generell levestandard. I fangenskap kan dyr leve lengre enn i
naturen. Generelt øker potensiell levetid med
dyreartens størrelse. Se: Life span.

LIFER: Fugleart sett for første gang av en ivrig
fuglekikker, ornitolog.

LIFE HISTORY: Livshistorie, serien av forandringer en organisme gjennomløper under sin
levetid, dvs. den kronologiske sekvens av
hendelser relatert til overlevelse og reproduksjon
fra et individs fødsel til sin død, omfattende
forandringer i morfologi, strategiene for overlevelse, reproduksjon og andre observerbare
utviklingstrekk sett i relasjon til individets omgivelser. Populasjoner fra forskjellige områder av
artens utbredelsesområde, kan variere stort i sine
livshistorier. Mønsteret av demografiske variasjoner innen og mellom populasjoner kalles
populasjonsstrukturen og omfatter f.eks. reproduksjonshyppighet, alder for reproduksjon, antall
reproduksjoner i livsløpet, antall avkom produsert
(clutch, litter size) ved hver reproduksjon,
forholdet hanner og hunner i avkommet og om
reproduksjonen var seksuell eller aseksuell. Se:
Life cycle.
LIFE HISTORY EVOLUTION: Evolusjonær livshistorie, evolusjonen av livssyklusenes hovedtrekk, og da spesielt de evolusjonære utviklinger
av livshistoriene og populasjonsstrukturene. Se:
Life history.
LIFELESS: Livløs.
LIFELONG: Livsvarig, hele livet.

LIFE SCIENCE: Se: Biology.
LIFE SPAN (Longevity): Levetid, tiden mellom
fødsel og død. Levetiden kan referere både til
maksimum levetid eller gjennomsnitts levetid til
henholdsvis et enkelt individ eller en gruppe
individer. Levetiden varierer meget mellom
artene. Hos mennesket varierer leveiden både
mellom kjønnene og mellom mennesker i forskjellige land eller til og med i deler av samme
land eller deler av samme by. Levetid kan også
referere til en gitt arts eller slekts levetid i en
geologisk tidsskala. Se: Life expectancy.
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LIFE STAGE: Utviklingsstadium, én av de utviklingsmessige faser som et individ gjennomløper i sitt liv. For mennesket har hvert utviklingsstadium sine egne biologiske, psykologiske og
sosiale karakteristikker: Spebarn (infancy),
barndom (childhood), ungdom (adolescence),
voksen (adulthood) og gammel (old).
LIFE TABLE (Mortality table): Livstabell,
beskrivelse eller tabulering hva sannsynligheten
er for at et individ på et gitt alderstrinn i en gitt
populasjon vil dø før det når neste alderstrinn,
dvs. viser overlevelsen (survivorship) av individene i en viss populasjon. Fra livstabeller kan
gjennomsnittlige fødselsrater, dødsrater og
levealder (life expectancy) beregnes, som sannsynligheten for å overleve ved en gitt alder eller
det forventede gjennomsnitts livsløp man har
igjen ved en gitt alder (life expectancy). To typer
av livstabeller forekommer: (a) Periodiske livstabeller (statiske livstabeller) som viser den
aktulle sannsynlighet for død for individer av
forskjellig alder, i det aktuelle år, og (b) kohort
livstabeller som viser sannsynligheten for død for
individer fra en gitt kohort (spesielt fødselsår)
over livsløpet. Se: Age distribution, Population
growth, Natality og Mortality.
LIFETIME: Levetid, som varer hele livet. Se:
Mean life.
LIFE ZONE: Livssone, en biogeografisk region
med en karakteristisk fauna og flora. Livssonene
er gjerne avgrenset og definert ut fra de progressive forandringene i temperatur og andre
klimatiske faktorer som kan observeres fra
ekvator mot polene og fra lavlandet mot høyfjellet.
LIGAMENT: Ligament, bånd, sene, et fibrøst,
elastisk og solid bindevev, vesentlig bestående
av collagen, og som holder to eller flere ben
sammen i et fleksibelt og bevegelig ledd.
LIGAND: Ligand, liten funksjonell, kjemisk
gruppe (atom, ion eller molekyl) som binder seg
til et sentralt metall-atom eller ion under dannelse
av et co-ordinert molekyl kompleks. Bindingen
med metallet involverer generelt en overførsel av
ett eller flere av ligandets elektron-par (generelt
er ligandene elektron-givere, metallene elektronmottagere). Bindingen mellom ligandet og

metallet kan være av kovalent eller ionisk natur,
antallet bindinger kan være fra ett til tre. Ligander
er ofte bundet til proteiner; karbonmonoksid
utgjør en av de viktigste ligandene.
LIGASE (Synthase): Ligase, enzym som katalyserer foreningen av to store molekyler gjennom
dannelse av en ny kjemisk binding basert på
elektrostatiske tiltrekninger eller delinger av et
elektron-par som i kovalente bindinger. DNAligase er et enzym som benyttes mye innen
molekylærbiologi for å forene (ligates) DNAfragmenter gjennom å katalysere dannelsen av
en fosfodiester binding mellom 3̍ hydroksylendene av et nukleotid (akseptor) med 5̍ fosfatendene av en annen tilliggende nukleotid (donor),
dvs. DNA-ligase katalyserer dannelsen av
kovalente bindinger der energien hentes fra AMP
(adenosine monophosphate). Ligaser er viktige i
syntese og reparasjon av mange biologiske
molekyler, inkludert som nevnt, DNA. Se: DNA
ligase.
LIGATE: (1) Ombinde, underbinde, snøre av; (2)
Innen genetikk, forene to eller flere DNA
fragmenter ende-mot-ende; (3) Innen medisin,
snøre sammen. Ligature, tråd som benyttes for å
binde opp en blodåre.
LIGATION: (1) Innen medisin, ligasjon, sammensying, kirurgisk prosedyre for å knytte en ligatur
stramt rundt en blodåre i kroppen for å stenge
den av, eller en metode for sterilisering av
kvinner gjennom å avsnøre egglederen; (2) Innen
genetikk, den kovalente binding av to ender av
DNA eller RNA molekyler (Se: Ligase og Nick);
(3) Innen kjemi, produksjonen av peptider fra
aminosyrer.
LIGHT: (1) Belysning, dagslys, lys, den agens
som når den treffer øyets retina, stimulerer til et
synsinntrykk. Lys er elektromagnetiske stråler
(bølger) som består av gjensidig avhengige,
perpendikulært transverse svingninger (oscilleringer) av et elektrisk eller magnetisk felt. Synlig
lys utgjør en begrenset del av det elektromagnetiske spektrum der bølgelengdene for
normalt syn er fra ca. 390 nm (fiolett) til 740 nm
(rødt). Etter kvanteteorien blir lys absorbert som
pakker av lyskvanta, fotoner, der kvanteteorien
og den elektromagnetiske bølgeteorien betraktes
som komplementære. Lysfrekvensen multiplisert
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med Plancs konstant, angir fotonets energi for
den aktuelle frekvensen. Det skal kun 5 eller 6
fotoner til for å aktivere en nervecelle til å sende
et budskap til menneskets hjerne. Fenomenene
som har med lysstråling å gjøre beskrives ut fra
lysets bølgenatur, mens interaksjonene av lys
(den fotoelektriske effekten) må sees i lys av
kvanteteorien. Lysstråling medfører at virveldyr
og de fleste virvelløse dyr med lyssensitive
organer, kan se strukturene i omgivelsene eller
skille mellom lys og mørke. Men kanskje viktigst
av alt, lys gir energien til fotosyntesen hos de
grønne plantene, autotrofene (primærprodusentene), som produserer de organiske karbonforbindelsene som utgjør fundamentet i alle
næringskjedene. Lys som er en meget kompleks
fysisk faktor som har stor innflytelse på både dyr
og planter, der lyskvaliteten er avgjørende, dvs.
lysets bølgelengde, lysintensitet og varighet.
Både planter og dyr er tilpasset bestemte deler
av lysets forskjellige bølgelengder, noe som kan
variere mellom dyreartene og planteartene. Selve
intensiteten på lyset som når jorden, er avhengig
av mange faktorer, som vinkelen på de innkomne
solstråler på jordens overflate og grad av
absorpsjon i atmosfæren (stråling med kortere
bølgelengde enn 2 870 Å blir absorbert i jordens
atmosfære; ultrafiolett stråling absorberes av
ozon-laget). I terrestriske økosystemer virker
lyset på fotoperiodisiteten (Se: Photoperiodism),
hos både dyr og planter, f.eks. hos planter med
spesifikke responser i forhold til dag- eller
nattlengde; i tette skogsområder f.eks. i tropene,
blir lyset redusert til et minimum før det når
bakken. Rent vann absorberer lys i langt større
grad enn hva atmosfæren gjør, dessuten
medfører vannet markerte forskyvninger i bølgelengdene. Oppløste partikler i vannet (turbiditeten) reduserer gjennomskinneligheten og
forandrer også bølgelengde sammensetningen. I
akvatiske økosystemer blir rundt 10 % reflektert
fra overflaten, og, avhengig av dybde, når ikke
nødvendigvis lyset ned til de dypeste lagene. I
havene kalles regionen ned til ca. 80 meters
dybde, den eufotiske sone (Se: Euphotic zone,
der fotosyntetiske aktiviteter forekommer), sonen
mellom 80 - 200 meter kalles den dysfotiske sone
(Se: Dysphotic zone, der lyset er meget redusert
og kun omfatter fiolette og ultrafiolette bølgelengder), og dypest ned har vi den afotiske sone
(Se: Aphotic zone, der mørke dominerer og ingen
fotosyntese forekommer). Den lysmengde-

energien organismene mottar, bestemmes av
lysets bølgelengde, varighet og strålingsperiodens intensitet. Ved ekvator er dagen 12
timer lang, og øker mot de tempererte regionene
etter som våren kommer; i polarområdene er
daglengden 24 timer om sommeren. Lysets effekt
på organismene er mangfoldig, gir f.eks.: (a)
Fargesynet som er godt utviklet hos enkelte
leddyr, fisk, fugl og primater, (b) fotosyntesen der
raten eller primærproduksjonen hos plantene, er
avhengig av bølgelengden opp til lysmetning
(maksimum) før den avtar (heliofytter vokser best
i fullt sollys, skiofytter ved lave lysintensiteter), (c)
transpirasjonen (svetting og fordampning) som er
indirekte avhengig av lyset gjennom den
omgivende temperatur; også respirasjonsaktivitetene påvirkes av lys, (d) pigmenteringen da
lysintensiteten induserer kjemiske forandringer i
cellene som danner pigmenter. Mengden
pigmenter som eksponeres mot lys i kromatoforene, kan være direkte kontrollert av lysintensiteten. Det er vist at både planter og dyr
kan miste farge når de plasseres i mørke (eller
skygge), men også få fargen tilbake hvis
lysintensiteten økes. Selv blind fisk og amfibier
som lever i grotter, kan utvikle hudpigmenter når
de eksponeres mot normalt sollys, (e)
vernefarger der pigmentene hos dyr beskytter
dem mot fiender, spesielt kan daglengden
påvirke fargeforandringene, (f) fotoperiodisiteten
som er organismenes respons til lysets varighet;
spesielt hos planter er det vist at daglengden kan
igangsette en rekke fysiologiske prosesser som
kan medføre f.eks. blomstring (langdags planter,
kortdags planter eller nøytrale planter). Hos dyr
kan
fotoperiodisiteten
medføre
hudskifte,
fettlagring og reproduksjon, og diverse døgneller års rytmer mht. migrasjon hos fugler og
pattedyr, og hvilestadier hos insekter, (g)
bevegelser hos mange organismer der bevegelsene påvirket av lys, gir tropismer (Se:
Tropism), kineser (Se: Kinesis) eller taksier (Se:
Taxis), og (h) andre former for periodisiteter
relatert til diverse lysrytmer, som over døgnet (24
timers syklus) der enkelte arter er morgenaktive
(aurorale periode), dagaktive (diurnale periode),
kveldsaktive (vasperale periode) eller nattaktive
(nokturnale periode), over månefasene (f.eks.
Polalo-markene i Stillehavet og grunion fiskene
langs Californias strender) eller over sesongene
og da basert spesielt på den totale mengde
innkommet lys eller den relative lengde mellom
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dag og natt (Se: Speed of light); (2) Lanterne, fyr,
fyrtårn, lysåpning; (2) Fyrstikker; (3) Opplyse,
opplysning; (4) Tenne, kveike, nøre, ta fyr, lyse
opp, lyse for; (5) Lett (om vekt), ringe; (6)
Lettsindig, mild, sorgløs, ubetydelig, uanselig; (7)
Lys, blond.
LIGHT CHAINS: Innen immunologi, lette kjeder,
polypeptid-kjeder som er felles for alle immunglobulin klassene. De lette kjedene forkommer i
to typer: Kappa () og lambda (). Se: Immunoglobuline.
LIGHTNING: Lyn, synlige elektriske utladninger
under tordenvær når de elektriske spenningene i
en tordensky er større enn luftens isolerende
egenskaper slik at lyn kan dannes. Lyn er sterkt
ioniserte luftmolekyler langs en kanal eller linje
basert på elektriske strømmer over korte tidsrom.
Den første utladningen går fra skyen mot bakken,
men etterfølges av et sterkere lyn fra bakken
gjennom den ioniserte kanalen til skyen. Lyn kan
ha en strømstyrke på ca. 10 000 amp og en
hastighet på 0,1 ganger lysets hastighet.
LIGHT-YEAR: Lysår, distansen lyset går i
vakuum i løpet av ett år, dvs. 9,460528 x 10 15
meter (6 x 1012 miles) eller 0,3065949 parsec.
Lysets hastighet i vakuum er en konstant
hastighet (c) definert til c = 299 792 458 m/s (=
1 079 252 848,8 km/t). Hastigheten gjennom
vann er 225 408 km/s. Lys tar ca. 8 minutter fra
solen til jorden. Lysets hastighet iht. relativitetsteorien, er en konstant for alle observatører og
uforandrelig uansett koordinattransfomasjoner.
LIGNEOUS (Xyloid): Som er tre-aktig, av et tre
eller er likt et tre. Se: Xyloid.
LIGNICOLOUS: Som lever og vokser i eller på
trær.
LIGNIFICATION: Prosessen å bli treaktig.
LIGNIN (Lignan): Lignin, organisk polymer som
utgjør den strukturelle hovedkomponenten og
støttevevet i celleveggene i tre og bark og gir alle
karplantene og enkelte alger (rødalger, men
forekommer ikke i moser), stivhet og den
strukturelle styrken ved også å «sementere» cellene sammen. Lignin er den hyppigste, komplekse organiske polymer (biopolymer; fenolisk

aromatisk polymer) etter cellulose, som er resistent mot biologiske angrep. Lignin rotner ikke
lett da ligning vanskelig kan ødelegges enzymatisk, så meget få organismer fordøyer treverk,
bortsett fra enkelte bakterier og sopp. Lignin fyller
rommene i cellene mellom cellulose (polysakkarid, C6H10O5)n, hemicellulose (heteropolymer)
og pektin (heteropolysakkarid) komponentene,
særlig i støttevevet og det vaskulære vevet.
Lignin har en meget viktig funksjon i vanntransporten i stengler og stilker. Kort sagt,
lignifisering gjør plantecelleveggene treaktig, fast
og rigid, utgjør 25 - 40 % av treverket i trær, og
kan kun oppløses kjemisk under den industrielle
utnyttelsen av tremasse.
LIGNIPERDOUS: Som ødelegger trær eller treverk.
LIGNITE: Brun-svart kull der en kan se teksturen
i det opprinnelige treet.
LIGNIVOROUS: Se: Dendrophagous.
LIGNOPHILIC: Det å leve og trives i eller på
trær.
LIGULATE: Det å være lik en rem, stropp; smal
tunge.
LIGULE: Membranbundet struktur som forekommer som utvekster på blad av visse planter.
LIKELIHOOD (Probability): Sannsynlighet, sjansen for at noe skal hende, nesten sikkert. Se:
Probability.
LIMA: Fil.
LIMACIFORM: Formet som en snegle.
LIMB: (1) Lem, foten eller vingen på et dyr; (2)
Kanten, randen, yttergrensen (border, edge, rim).
LIMBERNECK: Se: Botulism.
LIMBUS: Ytterkantene på et organ eller kroppsdel.
LIME: (1) Lime, Lime tree, Linden, lind, lindetre
(Tilia cordata), løvtre i lindeslekten i kattostfamilien (Malvaceae). Sammen med storlind (Tilia
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platyphyllos) kan lind danne hybriden parklind
(Tilia x europaea, Tilia cordata x platyphyllos); (2)
Fuglelim, murkalk, overstryke med kalk, ha kalk
på, kalk, upresist begrep for grunnstoffet kalium
og enkelte av dets forbindelser. Kalkbehandling
(lime dosage) refererer til at kalk tilsettes
drikkevann for å høyne drikkevannets pH til 8-8,5
for å redusere vannets korrosivitet; (3) Lime
(Citrus aurantifolia), liten grønn sitrusfrukt i rutefamilien (sitrusfamilien, Rutaceae). I smak minner
lime om sitron, men er søtere (men bitter). Det
finnes ulike underarter av «lime» som varierer i
størrelse, farge og form.
LIMESTONE: Kalksten, limsten, kalsiumkarbonat holdige (>50 %) sedimentære bergarter,
særlig karbonater av kalsium og magnesium.
Kalsitt og aragonitt er hovedmineralene. Kalksten
består av fragmenter, korn og brudd-stykker fra
forskjellige bergarter (dvs. er klastisk, Se:
Clastic).
LIMEWATER: Kalkvann, mettet løsning
kalsiumhydroksid (Ca(OH)2) i vann.

virker på de metabolske prosessene i et individ,
art eller populasjon og begrenser veksten eller
utbredelsen. Hvis en metabolsk prosess påvirkes
av flere faktorer, er den viktigste faktoren den
som er nærmest sin minimumsverdi. Opprinnelig
var den begrensende faktoren definert mer
snevert til kun å omfatte det essensielle stoffet
som nærmet seg den kritiske nedre grense for
det organismen trengte. Se: Ecological factor.
LIMITLESS: Grenseløs, ubegrenset.
LIMITS OF TOLERANCE: Toleransegrenser, de
øvre og nedre grensene til alle livsviktige omgivelsesfaktorer (f.eks. lys, vann og temperatur)
som en organisme må leve innenfor. Organismer
som har stor toleranse har vanligvis større
utbredelse enn de med liten toleranse.
LIMIVOROUS (Limophagous): Som eter gjørme
eller mudder for å oppta organisk materiale.

av

LIMN- (Limno-): Prefiks som betyr vann, innsjø,
myr.

LIMICOLOUS: Som bor i gjørme eller på en
strand.

LIMNETIC (Limnetic region, Limnic): (1) Limnisk, limnisk region, limnisk sone, som vedrører
ferskvann, innsjøer og dammer (ferskvannsansamlinger), og da spesielt det som er knyttet til
eller bor i de dype, åpne deler av større ferskvannsøkosystemer ned til dybden der lyset er så
redusert at mengde oksygen produsert gjennom
fotosyntesen, balanserer det som opptas
gjennom respirasjonen. Den limniske sonen
(limnetic zone) omfatter de frie vannmasser
utenfor litoralsonen og ned til kompensasjonsnivået (grunne vannområder over de litorale
bunnområder, er ikke inkludert). Den limniske
sonen der vesentlig plankton, nekton og neuston
lever, utgjør sammen med litoralsonen, den
eufotiske sonen (euphotic zone). I mindre,
grunne vann og dammer, kan den limniske sone
mangle (Se: Plankton, Nekton og Neuston); (2)
Generelt, det å leve i fuktige områder, innsjøer og
dammer, eller generelt, organismer som lever i
ferskvann (Se: Limnic). Se: Lacustrine.

LIMIT: Limit, grense, utkant, maksimum, minimum, grenseverdi, begrense, avgrense, innskrenke, toleranse. Limit cycle, stabil oscillering.
LIMINAL: Det som angår en terskel, grense.
LIMITATION (Statute of limitation): (1) Begrensning, avgrensing, frist; (2) Innen taksonomi,
statuttene om begrensning av navnebruk, dvs. en
forholdsregel (provision) i Koden (Se: Code) for å
beskytte et universelt antatt junior navn mot at en
henter fram og gir nytt liv til et glemt senior
synonym (som er et Nomen oblitum). Se: Nomen
oblitum.
LIMITING FACTOR (Ecological factor): Begrensende faktor, enhver faktor eller gruppe av
faktorer i omgivelsene som forekommer suboptimalt. Hvis en slik faktors økning, senkning,
fravær eller tilstedeværelse, overskrider et individ, art eller populasjons (kulturs) toleransegrenser (maksimum eller minimum) forhindrer
faktoren at det fulle biotiske potensial kan
realiseres. Med andre ord, en begrensende faktor

LIMNIC: Limnisk, det å leve i stillestående vann.
LIMNICOLOUS: Som lever i innsjøer.
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LIMNIGRAPH: Limnigraf, instrument som registrerer vannstandsvariasjoner over tid. Eldre
limnigrafer var mekaniske og basert på en flottørs
vertikale bevegelser som ble registrert på et papir
trukket av et urverk. Dagens limnigrafer er
elektroniske med digital datalagring og benevnes
dataloggere. Et limnigram er kurven som viser
vannstandsvariasjonene i relasjon til tid.

fattende både innsjøer og mindre vannansamlinger (dammer, pytter), rennende vann (elver og
bekker) og særlig ved andre breddegrader, også
saltsjøer. Det vitenskapelige studiet med hovedvekt på de biologiske komponentene, mangfoldet, egenskapene og karakteristika, i ferskvannsøkosystemene, kalles gjerne limnobiologi
(Se: Limnobiology).

LIMNIUM: Et innsjøsamfunn.

LIMNOPHILOUS: Det å leve og trives i ferskvann, innsjøer og dammer.

LIMNION: Ferskvann, vann, innsjøer, dammer,
pytter eller andre stabilt forekommende vannansamlinger med åpen vannflate.

LIMNOPHYTE: Limnofytt, myrplante, damplante,
planteart som kontinuerlig lever i ferskvann eller
meget fuktige områder.

LIMNO-: Se: Limn-.
LIMNOBIOLOGY (Limnology): Limnobiologi,
ferskvannsbiologi, studiet av organismene som
lever i ferskvann, vann, innsjøer, dammer og
pytter eller andre ferskvannsansamlinger. Se:
Limnology.
LIMNOBIONT: Limnobiont, en ferskvannsorganisme.
LIMNOBIOS: Liomnobios, det totale liv i ferskvann, eller den del av jordens overflate som er
okkupert av ferskvannsorganismer. Se: Geobios,
Halobios og Hydrobios.
LIMNOCOLOUS: Som vokser i leire og mudder
(gjørme, gytje, slam, søle) i kantsonene ved innsjøer og dammer.

LIMNOPLANKTON: Limnoplankton, ferskvannsplankton, planktoniske organismer som lever i
ferskvann, innsjøer og dammer.
LIMONITE: Limonitt, brunjernsten, et urent jernoksid (FeO(OH)nH2O) som utgjør en brun masse
uten krystaller. Limonitt forekommer i Norge i
myrer (myrmalm) og enkelte innsjøer (sjømalm).
Brunjernsten kan ofte sees som et brunt belegg
på fjellsider. Myrmalm ble benyttet fra jernalderen, vikingtiden og middelalderen og enkelte
steder helt til 1700 - 1800-tallet, til utvinnelse av
jern. Men da utvinning av jern fra malm i gruver
kom i gang på 1500-tallet, ble produksjon av jern
fra myrmalm ulønnsom. Se: Ironstone.
LIMOPHAGOUS: Se: Limivorous.
LIMPID: Klar, gjennomsiktig.

LIMNOCRENE: Dam eller basseng med kildevann som ikke har noe avløp.
LIMNOCRYPTOPHYTE: Limnokryptofytt, myreller damplante med flerårige planteorganer
under vannoverflaten i ferskvann.
LIMNODOPHILOUS: Det å leve og trives på
myrer.
LIMNODOPHYTE: Limnodofytt, myrplante.
LIMNOLOGY (Limnobiology): Limnologi, vitenskapen om de akvatiske økosystemene, innsjøer,
rennende vann og saltsjøer, dvs. studiet av de
geografiske, fysiske, kjemiske og biologiske
tilstandene og betingelsene i ferskvann, om-

LIMY: (1) Klebrig; (2) Kalkholdig, kalk-, sedimenter, jord eller berg som inneholder en signifikant mengde kalsiumoksid (CaO).
LINCOLN INDEX (Catch-mark-recatch method): Lincoln indeks, estimat for populasjonstetthet basert på data innhentet fra merkinggjenfangst metodikk, et estimat på populasjonsstørrelse (N) basert på slipp og gjenfangst av
merkete dyr. Populasjonsstørrelsen blir kalkulert
fra antall merkete dyr sluppet (Nm), antall dyr
fanget i et sample (Ns) etter utslippet og antall
merkete dyr i samplet (Nms) ved hjelp av
formelen: N = Nm x Ns/Nms.
LINCTUS: Slikket.
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LINDANE (Gammaxene, Gammallin): Lindan,
nervegift som omfatter den aktive isomeren av
hexaklorosyklohexan (-isomer) som benyttes
som et insekticid. Lindan regnes som mer
skadelig for pattedyr enn DDT. Se: DDT.

LINEATE: Markert longitudinelt med nedtrykte
parallelle linjer eller striper.

LINDEMANN'S EFFICIENCY: Se: Gross ecoogical efficiency.

LINE PRECEDENCE: Innen taksonomi, når to
forskjellige navn for samme takson blir publisert
Hos prokaryoter kan analoge prosesser på
nukleinsyre-nivå medføre det samme uten
involvering av meiose og mitose. for første gang i
samme publikasjon, vil navnet som står fremst
eller på første linje, få forrett. Linjeforrett betyr
ikke automatisk prioritet, men bestemmes ved
første revisjonen (Se: Reviser). Se: Page
precedence.

LINDEN: Lind, linjetre (Tilia cordata), løvtre i kattostfamilien (Malvaceae).
LINE: (1) Linje, linjere, streke, streke opp; stille
på linje; (2) Innen biologi, en gruppe av identiske
ren-avlede diploide eller polyploide organismer,
adskilt fra andre individer av samme art med en
unik fenotype eller genotype (Se: Evolutionary
lineage og Lineage), eller populasjoner, organismer, grupper, celler eller gener; (3) Lengdeenhet lik 1/12 inch (2,1167 mm); (4) Rynke, fure;
(5) Fore, bekle innvendig.
LINEAGE (Line): Avstamning, avstamningslinje,
felles hærkomst, slekt, ætt; organismer, populasjoner, celler eller gener som stammer fra en
enkelt utviklingslinje (én forløper); kronologisk
sekvens av organismer som viser opphav-avkom
relasjoner og som danner en ugrenet, ubrutt
sekvens av forfedre og etterkommere der alle er
relaterte gjennom sitt felles opphav. En
avstammingslinje kan være forgrenet, men da er
sidegrenene ikke en del av den spesifikke
hovedlinjen det er spørsmål om, eller de
forgrener seg på lavere organisasjonsnivå. Se:
Anagenesis, Evolutionary lineage og Line.
LINEAR: Lineær, rett linje, linje-formet, målt
langs én dimensjon, har én dimensjon, komponenter arrangert langs en linje, har en utgang
(output) direkte proporsjonal med en inngang
(input).
LINEAR GROWTH (Arithmetic growth, Simple
interest): Lineær vekst, forandring i størrelse
som fortsetter med samme rate over tid, dvs.
økningen er konstant for hvert nytt tidstrinn og
kun basert på utgangsverdien. Plottet på et
diagram utgjør en lineær vekst en rett linje. Se:
Arithmetic growth and Exponential growth.
LINEAR SELECTION: Se: Selection.

LINEOLA (Lineolate): Markert med meget små
linjer.

LING: (1) Røsslyng (Calluna vulgaris), plante i
lyngfamilien (Ericaceae; inklusive kreklingfamilien
(Empetraceae) og vintergrønnfamilien (Pyrolaceae); (2) Lange (Molva molva), fiskeart i brosmefamilien (Lotinae).
LINGO: Uforståelig språk, kaudervelsk, kråkemål, sjargong.
LINGU- (Lingul-, Lingua): Prefiks som betyr
tunge. Lingua, språk; Linguistics, språkvitenskap.
LINGUA: Tungen.
LINGUAL: Det som angår tungen; tungelyd.
LINGUIFORM (Lingulate): Det å være tungeformet.
LINGUISTICS: Lingvistikk, språkvitenskap, det
vitenskapelige studiet av av språkets struktur,
inkludert grammatikk, syntaks og fonetikk;
spesielle lingvistiske områder omfatter sosiolingvistikk, dialektikk, psykolingvistikk, komparativ
lingvistikk, strukturell lingivistikk og dataspråk.
Se: Semiotics.
LINKAGE: (1) Innen genetikk, genetisk kopling,
tendensen DNA sekvenser som er nær hverandre på kromosomet har til å bli arvet sammen
under meiosen ved seksuell reproduksjon. To
genetiske markører som har fysisk nærhet har
mindre sjanse for å bli adskilt fra hverandre på
forskjellige kromatider under den kromosomale
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overkrysning, og er derfor mer koplet enn gener
lengre fra hverandre. Med andre ord, sjansen for
to gener og nedarves sammen gjennom generasjoner uten rekombinasjoner mellom dem, øker
jo nærmere de er hverandre på samme
kromosom. Genetisk kopling utgjør et unntak fra
Mendels lov om uavhengig assortiment (Se:
Independent assortment) som sier at enhver
karakter eller karaktertrekk er arvet uavhengig av
andre karakterer og karaktertrekk. Genetiske
koplinger påvises når det forekommer en
sterkere assosiasjon mellom to eller flere ikkeallele gener enn hva som kunne forventes ut fra
en uavhengig fordeling. Alle gener på ett
kromosom danner en koplingsgruppe (Se:
Linkage group), så antall koplingsgrupper i en
organisme
er
lik organismens haploide
kromosomantall.
Markører
på
forskjellige
kromosomer er da maksimalt ikke-koblet. Koplinger er sjelden vedvarende over tid, de kan
brytes ned gjennom overkrysninger under
meiosen eller mitosen hos eukaryoter, eller ved
kromosom mutasjoner der deler av kromosomer
utveksles og nye gen kombinasjoner oppstår. Det
gir nye koplingsgrupper (linkage groups) og
derfor nye kombinasjoner av gener i avkommet
(Se: Crossing-over). Hos prokaryoter kan
analoge prosesser på nukleinsyre-nivå medføre
det samme uten å involvere meiose eller mitose.
Kjønnskopling (sex linkage) er en spesiell type
genetisk kopling, da mellom gener som er
lokaliserte på samme kjønnskromosom hos
eukryoter (Se: Linkage disequilibrium); (2) Innen
taksonomi, forbindelsen mellom to eller flere
grener i et dendrogram.
LINKAGE ANALYSIS: Koplingsanalyse, bestemmelse av hyppigheten av overkrysninger eller
rekombinasjoner av DNA sekvenser. Koplingsanalyser benyttes til å bestemme den relative
posisjonen av et gen, allel eller sekvens, i et
kromosom eller i en definert DNA-lengde som
angitt på et koblingskart. Se: Linkage map.
LINKAGE DISEQUILIBRIUM (Gametic excess,
Gametic phase unbalance, Epistatic equilibrium): Innen populasjonsgenetikk, koplingsulikevekt, ikke-tilfeldig assosiasjon av alleler ved
forskjellige loci (ikke-allele gener) i en gitt populasjon, dvs. loci er i koplings-ulikevekt når assosiasjonsfrekvensen av forskjellige alleler er høyere
eller lavere enn det som kan forventes hvis loci

var uavhengige og assosierte tilfeldig. Koplingslikevekt er grensetilfellet da frekvensene i multilocus haploide genotyper, er lik det som kunne
forventes kun ut fra tilfeldigheter. Koplingsulikevekt er ofte knyttet til seleksjon som
favoriserer spesielle allel-kombinasjoner på forskjellige loci (epistase mellom loci) eller at tiden
har vært for kort til å oppnå likevekt. Mange
faktorer påvirker koplingsulikevekten, som seleksjon, de genetiske rekombinasjonsratene, mutasjonsratene, genetisk drift (særlig i små populasjoner), paringssystemet, populasjonsstrukturen,
migrasjoner og genetiske koblinger. Se: Linkage
og Linkage group.
LINKAGE GROUP: Innen genetikk, koplingsgruppe, alle genene eller en gruppe gener ved
forskjellige loci på samme kromosom som
nedarves som én gruppe, dvs. under celledelinger beveger og fungerer som én enhet.
Mennesket har 22 autosomale koblingsgrupper i
tillegg til en X og en Y koblingsgruppe som totalt
gir 24 koblingsgrupper. Genene på et kromosom
kan ordnes lineært etter grad av kopling (linkage)
mellom loci.
LINKAGE MAP (Genetic map): Koplingskart,
kromosomkart, kart over genenes relative posisjon på et kromosom basert på en «linkage
analysis» av koplingsdataene (linkage data) fra
overkrysningseksperimenter (Se: LInkage analysis). Slike koplingskart viser ikke den fysiske
avstanden mellom genene på et kromosom hos
en gitt art, men deres relative posisjon basert på
hvor hyppig to gen-loci er koplet, dvs. arvet
sammen. Desto nærmere to gener er jo oftere
arves de sammen, eller sagt på en annen måte,
desto hyppigere to karakterer rekombineres jo
lengre avstand er det mellom genene som
bestemmer karakterene. Avstanden mellom
genene (linkage distance) måles i centimorgan
(cM). Se: Genetic map og Gene.
LINKED GENES: Koplede gener, to eller flere
gener (eller markører) som nedarves hyppigere
sammen enn forventet ut fra tilfeldigheter pga.
deres forekomst på samme kromosom eller
nærhet på samme kromosom; slike gener arves
altså ikke uavhengig av hverandre (Se: Linkage).
Ved genetiske analyser viser slike gener mindre
enn 50 % rekombinasjon som er det normale for
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forskjellige koplingsgrupper som viser uavhengig
genetisk segregasjon. Se: Linkage.
LINKER (Adapter, Adaptor, Linker gene):
Innen genteknologi, koblingsgen, et lite stykke
syntetisk DNA med et restriksjonssted som
benyttes for å spleise sammen gener; et kort
kjemisk syntetisert dobbelt- eller enkelttrådet
oligonukleotid (molekyl som inneholder ≤25
nukleotider) som kan festes (ligate) til endene av
andre DNA (eller RNA molekyler). Se: Ligation og
Restriction site.
LINKING NUMBER: (1) Innen matematikk, antall
sammenkoblinger av to lukkede kurver i et tredimensjonalt rom, dvs. antall ganger hver kurve
er tvinnet rundt den andre; (2) Innen genetikk,
Antall vindinger en lukket DNA-helix (som
mangler frie ender) tar rundt sin akse (number of
writhes) eller en DNA tråd tar rundt en annen
DNA tråd (number of twists).
LINNAEUS, CAROLUS (Carl von Linné):
Svensk botaniker (1707-1778), lektor i botanikk
ved Universitetet i Uppsala (1730) som i sin bok
«Systema Naturae», foreslo et system for
klassifikasjon av planter; boken gjorde ham til
grunnlegger av taksonomien. Han konstruerte det
binominale nomenklatursystem for å navnsette
organismer, men trodde at alle arter var
uforanderlige, skapt av Gud. Han navnsatte og
klassifisere alt levende (dvs. de 4 200 arter av
dyr og 7 700 arter av planter som til da var kjent)
basert på likhet i struktur (morfologi). von Linnés’
arbeid «Species Plantarum» (1752), «Genera
Plantarum» (1754) og «Systema Naturae»
(1758), ble grunnleggende innen dyre- og
plantetaksonomi, og klassifikasjon, og ble senere
tilpasset de forandringer biologien gjennomløpte
basert på Charles Darwins evolusjonære teorier.
von Linnés’ system er fortsatt i bruk, selv om den
taksonomiske utvikling har medført en rekke
navneforandringer. Forkortelsen «L.» eller
«Linn.» etter et vitenskapelig artsnavn, indikerer
at Carl von Linné var den første forfatter som
beskrev og navn satte arten.
LINNAEAN CLASSIFICATION: Linnéisk klassifikasjon, systemet av hierarkisk klassifikasjon og
binomial nomenklatur som Linné etablerte.

LINNAEAN CONCEPT OF THE SPECIES:
Artsbegrep som idealiserer arten som noe
uforanderlig over tid etter skapelsen, og totalt
adskilt fra alle andre arter. Se: Species.
LINNEON: Et takson basert på morfologi (generelt en av artene beskrevet av de tidligste
naturalistene, f.eks Linné.
LINSEEDS. Linfrø, frø fra planten lin, dyrket lin
(Linum usitatissimum) i linfamilien (Linaceae). Lin
er en ettårig plante og har vært dyrket av
mennesker i over 10 000 år. Ulike sorter lin er
foredlet for fremstilling av olje (oljelin), fibre
(spinnelin) til bruk i tau, stry og tekstiler, og linfrø
som fordøyelsesregulerende kosttilskudd pga. sitt
høye innhold av kostfiber og Omega 3-fettsyrer.
Kaldpressing av lin til matolje, gir en olje som kan
blandes med andre oljer og benyttes som
næringstilskudd. Linolje, linfrøolje (linoil) er fra
gammelt av brukt som bindemiddel i maling
(andre oljer brukt er alkydolje og eggeplomme;
både plommen og hviten, kalt tempera). Ekte
linoljemaling består av kaldpresset kokt linolje og
mineralpigmenter. I tillegg kan malingen tilsettes
en liten andel sikkativ (tørremiddel). Det finnes
mange ville lin arter, men i Norge finnes kun én
art, Linum usitatissimum.
LIP: Leppe, kant, rand; enhver leppelik del eller
struktur.
LIP- (Lipo-): Prefiks som betyr fett.
LIPARD: Se: Leopon.
LIPASE: Lipase, enzym som bryter ned lipider
(fettstoffer), og som dannes i bukspyttkjertelen
(pancreas) og kjertler i virveldyrenes tynntarm.
Lipase katalyserer fettstoffene til fettsyrer og
glyserol; nedbrytningsproduktene kan deretter bli
absorbert over tarmveggen.
LIPID: Lipid, fettstoff, enhver av en stor, variert
mengde organiske (bio)molekyler som er lite til
uløselige i vann (hydrofobe), som triglyserider
(glyserol + tre fettsyrer, hoveddelen av fettet i
matvarene) og lipoider, fett-lignende stoffer omfattende voks, fosfolipider, glykolipider, karotenoider, steroider og oljer. Fettstoffene er alle av
biologisk, organisk opphav, med varierende
løselighet i diverse organiske løsemidler som
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kloroform (eter), benzen og alkohol. Lipider kan
deles i to grupper: (a) Komplekse lipider som er
estere av langkjedete fettsyrer som inkluderer
glyseridene (fett og olje i dyr og planter), glykolipidene, fosfolipidene og voksstoffene, og (b)
enkle lipider som ikke inneholder fettsyrer og som
omfatter steroidene og terpenene. Fettstoffer har
mange funksjoner i de levende organismene, de
tjener som matreserver (fett og oljer), kjønnshormoner, gallesyrer (steroidene) og signalstoffer, og som viktige strukturelle hovedkomponenter i celle- og plasmamembranene (kolesterol,
fosfolipider og steroler) og som tettestoffer (voksstoffer). Fettstoffer benyttes også innen den
kosmetiske industrien, matindustrien og innen
nanoteknologi. Terpener inkluderer vitamin A, E
og K, og finnes i oljer som mentol og kamfer.
Lipidene kan kombineres med proteiner til lipoproteiner og med polysakkarider til lipopolysakkarider. Se: Lipolyse.
LIPID BILAYER (Phospholipid bilayer): Tynn,
polar (har polaritet) membran som primært består
av to lag med fettmolekyler. Cellemembranene til
nesten alle organismer er bygget opp av en tolaget lipid-membran (noen få nanometer bred),
og også kjernemembranen rundt cellekjernen og
membranene rundt cellenes organeller og subcellulære strukturer. Denne lipid-membranen
styrer ioner, proteiner og andre molekyler til dit
de er nødvendige og holder andre fra å
diffundere til områder de ikke hører hjemme. Da
slike to-lagete membraner er ugjennomtrengelig
for ioner, regulerer cellene salt konsentrasjonene og pH ved å transportere ioner gjennom
membranen ved hjelp av spesielle proteiner i
celleveggen (kalt ione-pumper).
LIPID PROFILE (Lipoprotein profile): Fettsyre
profil eller lipoprotein profil, refererer til en
analyse av blodet med tanke på HDL (det
«gode» kolesterolet), triglyserider, LDL (det
«dårlige» kolesterolet) og total kolesterol. Se:
Cholesterol.
LIPOBLAST: Lipoblast, umoden fettcelle.

LIPOLYSIS: Lipolyse, den naturlige forbrenningen av fett til energi; nedbrytningen av lagrede
lipider i fettvevet hos levende organismer.
Energireservene i organismene forekommer
overveiende som triglyserider. Ved sult omdanner enzymet lipase, triglyseridene til glyserol
og fettsyrer som transporteres til vevene der de
oksideres og gir energi. Se: Lipid.
LIPOPALINGENESIS: Utelatelse av et stadium
eller en serie av stadier innen en fylogeni. Se:
Phylogeny.
LIPOPEPTIDE: Lipopeptid, molekyl dannet av et
lipid bundet til et peptid.
LIPOPOLYSACCHARIDE: Lipopolysakkarid, et
molekyl med et lipid festet til et polysakkarid. Se:
Lipid og Saccharides.
LIPOPROTEIN: Lipoprotein, vannløselige stoffer
der lipider og proteiner er kombinert. Da lipoproteiner løser fettmolekyler kan lipoproteinene
frakte fettstoffer i blod og lymfe fra tynntarmen til
leveren og derfra til fettdepotene rundt om i
kroppen. Lipoproteinene utgjør også det
strukturelle hovedmaterialet i cellenes membraner og organeller. Se: Prothetic group.
LIPOSARCOMA: Sarkom som oppstår fra
fettceller. (Sarkom: Kreftsvulster som utgår fra
blant annet fettvev, nerveskjeder, bindevev,
muskler, blodkar og knokler.)
LIPOSOME: Liposom, mikroskopisk (20-30nm i
diameter) sfærisk sekk (vesikkel, spherule) med
flytende innhold, omsluttet av med minst ett «lipid
bilayer», membran sammensatt av fosfo-lipider.
Liposomer kan fremstilles kunstig for diverse
formål, f.eks. for å overføre inn i celler,
kromosomer, næringsstoffer, farmakologiske
medisiner eller andre komplekse biologiske
molekyler. Se: Lipid bilayer og Lysome.
LIPOTROPHIC: Lipotrofisk, substans som har
affinitet for lipider, fettstoffer; det å influere på fett
metabolismen. Se: Lipid.

LIPOCYTE: Lipocytt, fettcelle.
LIPOID: Fettholdig av natur.

LIPOXENOUS: Som forlater verten (etter et
måltid); brukt om parasittiske sopp som f.eks.
meldrøye (Claviceps purpurea) som vokser på
arter fra gress-, starr- og sivfamilien, og også
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kornartene. Ergotisme skyldes en forgiftning pga.
giftstoffene ergotin og ergotamin fra ergot, de
svarte hvileknollene (sklerotiene) til soppen meldrøye, på korn.

kan forårsake abort eller fosterskader. Listeria
infiserer oftest nyfødte, gravide kvinner, og
voksne med nedsatt immunsystem.
LITERACY (Literate): Lese- og skrivekyndighet.

LIQUATION: Smeltet tilstand, smelting.
LIQUID: (1) Væske, flytende (ikke fast eller gass)
uten form, en fase av materien som opptrer
mellom fast materie og materien i gassfase, og
karakterisert ved å være flytbart og med (nesten)
konstant volum uavhengig av trykkbelastning,
dvs. er umulig å sammentrykke. Vann er den
vanligste væske på jorden. Overflatespenningen
gjør at vann skrumper alltid inn til sitt minst
mulige overflateareal. I væskefasen tapes den
regulære, tredimensjonale, atomære, regulariteten, det samme skjer i gassfasen, dvs.
atomene kan bevege seg i forhold til hverandre.
En væskes form tilsvarer den beholder den er i.
Væsker består av vibrerende partikler av materie
holdt sammen av intermolekylære bindinger, og
utgjør én av de fire fundamentale tilstandene til
materien (fast, væske, gass og plasma) og den
eneste fase eller tilstand, med et definert volum,
men ingen fast form (Se: Fluid og Water); (2)
Klar, gjennomsiktig; (3) Strålende, smeltende.
LIQUIDATION: Likvidasjon, likvidering, utryddelse, avvikling, frigjørelse.
LIQUIDITY: Flytende tilstand.
LIQUID MEDIUM: Flytende miljø.
LIRATE: Det å ha en overflate med tynne, fine
linjer eller riller.
LISTERIOSIS (Circling disease, Listerellosis):
Listeriose, en alvorlig sykdom forårsaket av en
spesifikk Gram-positiv bakterie (basill), Listeria.
Menneskets primære patogene Listeria, er L.
monocytogenes som er utbredt over hele verden
i både dyr, fugler og jord. Denne bakterien er
meget resistent mot både fysiske og kjemiske behandlinger og overføres til menneske via mat,
spesielt melkeprodukter, og infisert blod, og kan
forårsake alvorlige matforgiftninger. Symptomene
varierer avhengig av infeksjonsstedet i kroppen,
lokalisert i nervesystemet kan bakterien forårsake
hjernehinnebetennelse (meningoencephalitis); i
blodet, blodforgifting (sepsis). Infeksjoner i uterus

LITERAL: Bokstavelig, ordrett, nøyaktig, prosaisk.
LITERATIM: Bokstav for bokstav.
LITHIFICATION: Forstening, den fysisk-kjemiske
omforming av nylig avsatte sedimenter til fast
berg, noe som omfatter en rekke prosesser:
Sementering, sammenpressing, tørking, krystallisering og eventuelle rekrystalliseringer. Omformingen kan foregå samtidig med avsettingen
av sedimentene eller lenge etter deponeringen av
dem.
LITHIUM: Litium (Li), bløtt, sølvaktig grunnstoff
med atomnummer 3 og er det første i gruppe I i
grunnstoffenes periodesystem, med atommasse
(u) 6,939, smeltepunkt 180,54oC og kokepunkt 1
340oC. Litium er et sjeldent element der de
stabile isotopene er litium-6 og litium-7. Litium-5
og litium-8, er kortlivede radioisotoper. Litium
brukes til å fjerne oksygenet innen metallurgi og
er en komponent i enkelte aluminium og magnesium legeringer. Litium reagerer med vann og
oksygen, under oppvarming også med nitrogen
og hydrogen.
LITHO-: Prefiks som refererer til sten, klipper
eller berg. Litologi (lithology), studiet av bergforekomster, deres fysiske og kjemiske karakter,
korn- og partikkelstørrelser, og ofte begrenset til
kun sedimentære berg. Lithophyte, litofytt, plante
eller vegetasjon som kan leve på bart berg, som
lav og alger. Litosere, suksesjonsstadium hos et
plantesamfunn som lever på bart berg, dvs.
relativt tørre, harde og eksponerte flater.
LITHOCARP: Fossil frukt.
LITHODOMOUS (Lithotomous): Som lever i hull
i klipper, eller som borer i klipper Se: Lithophagic.
LITHOLOGY: Se: Petrology.
LITHOPHAGIC (Litophagous): (1) Organismer
som eroderer og borer i berg; (2) Det å ete små
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sten (som enkelte fuglearter gjør for å knuse mat
i muskelmagen).
LITHOPHILOUS: Det å leve og trives på berg og
i stenrike habitater.
LITHOPHYL: Fossilt blad.
LITHOPHYTE: Litofytt, plante som vokser på
berg, klipper og stener.
LITHOSERE: Litosere, en økologisk suksesjon
oppstått på eksponerte bergoverflater. Se: Hydrosere, Sere og Xerosere.
LITHOSPHERE: Litosfære, den faste, rigide
delen av jordens overflate som omfatter
jordskorpen og litt av den øvre mantelen, dvs.
kontinentenes lag av jord, fjell og bergmassiver.
Betraktes hele jordskorpen under ett, benevnes
den ofte hydro-litosfære. Jordens litosfære er
sammensatt av en rekke (12) bevegelige plater
(Se: Plate tectonics). De platene som danner
kontinentene, består primært av basalt, granitt og
forskjellige sedimentære bergarter. Litosfæren
bidrar også med de forskjellige mineralene som
utgjør hovedkomponentene i jord (Se: Soil),
mineraler som både planter og landdyr er
avhengige av for å kunne leve. Selve litosfæren
gjennomløper
gigantiske
globale
sykler,
mineralsykler, som omfatter to prosesser: (a) En
vertikal oppvelling eller heving av jordskorpen
som skjer når landmassene presses opp
nedenfra som f.eks. ved vulkanutbrudd, eller
presses fra sidene som når to kontinentalplater
kolliderer. Fjellkjededannelsene som skyldes
slike krefter (diastrofisme), har stor påvirkning på
dyre- og plantelivet i og med at de påvirker
klimaet, og (b) slitasje (erosjoner, erosion),
korrosjoner (corrosion) og oppløsninger (dissolution) av litosfæren noe som senker både
fjellhøydene og alt høyland generelt (gradation)
ved at løst overflatemateriale føres bort og
fjernes med tyngdekraft, vann eller vind (såkalt
ablasjon, ablation). Litosfæren påvirkes sterkt av
hydrosfæren (rennende vann), atmosfæren
(fordampninger og vind) og gjennom lave og
høye temperaturer (gjentatte frysinger, oppsprekkinger og avskallinger). Over geologisk tid
vil kjemiske påvirkninger tilslutt omforme berg til
mineralkomponentene og mineral ionene i jord
som utgjør en livsnødvendig ressurs for plantene.

Gjennom død av dyr og planter, returnerer
mineral-ionene tilbake til jorden. Endestasjonen
til disse oppløste jordmineralene, er havene.
Prosessen medfører at hydrosfæren blir fyllt av
oppløste mineraler, mens litosfæren mister
mineraler. Marine dyr og planter bruker disse
mineral ionene som metabolitter hvor de etter
deres død igjen, sedimenteres i dyphavene.
Derifra kan de igjen komme tilbake i en form
tilgjengelig for de levende organismene gjennom
den førstnevnte (a) prosessen. Se: Atmosphere,
Crust of the earth, Geosphere, Hydrosphere og
Mantle of the earth.
LITHOSTRATIGRAPHY: Litostratigrafi, underdisiplin av stratigrafi, omfattende geokronologi,
sammenlignende geologi og petrologi hvor dannelsesprosessene, organiseringen og klassifikasjonen, av både sedimentære og magmatiske
berglag, er spesielt i fokus. Se: Stratigraphy.
LITHOTOMOUS: Se: Lithodomous.
LITHOTROPHY (Chemoautotrophy): Litotrofi,
kjemoautotrofi, metabolsk prosess der oksidasjon
av uorganiske stoffer, vanligvis av mineralsk
opphav, er energikilde for metabolismen. Kjemolitotrofer omfatter kun mikroorganismer (arkebakterer og eubakterier; f.eks. plastider og
leddmarken Riftia pachyptila, giant tube worm),
men makroorganismer kan inngå i symbiose med
litotrofer. Mange litotrofer tilhører ekstremofilene
som lever i fysiske og kjemiske ekstreme miljøer
som er dødelige for de fleste arter på jorden. Se:
Chemotrophy og Plastid.
LITHOXYLE: Fossilt treverk.
LITMUS: Lakmus, vannløselig, blått fargestoff
som kan ekstraheres fra enkelte lavarter. Lakmus
blir rødt under sure betingelser og blått under
alkaliske betingelser. Lakmus brukes som en
grov indikator (fargeforandringen skjer over pH
4,5 - 8,3 ved 25oC) på surhet, både i løsning og
som lakmuspapir (papir dyppet i en lakmus
løsning).
LITRE (l, L): Liter, enhetsmål for volum i det
metriske system tilsvarende 1 kubikkdesimeter (1
L = 1 dm3 = 1 000 cm3 = 1/1 000, én tusendedel
av en kubikkmeter), dvs. 1 L okkuperer et volum i
en kube med sider 10 x 10 x 10 cm. Si-enheten
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for volum er 1 m3 (kubikk-meter) = 1 000 L. Én
liter flytende, rent, destillert vann, har en masse
lik 1 kilogram under standard betingelser (4 oC
(dvs. maksimal tetthet) og 760 mm atmosfærisk
trykk). 1 liter av vann har en masse tilnærmet
eksakt 1 kilogram målt ved maksimum tetthet;
tilsvarende har 1 mL (milliliter) vann en masse på
1 g (gram).

flo og fjære, eller (b) i strandsonen i en innsjø der
planter med rot kan vokse. Litoralfaunaen
omfatter også deler av benthos. Se: Benthos,
Littoral og Profundal fauna.

LITTER: (1) Strø, halm, halmstrø, bestrø, boss,
avfall, søppel, rusk, ligge strødd utover, dødt
organisk materiale på jorden som danner et bare
delvis kompostert overflatelag slik at plantestrukturene ennå kan sees, f.eks. blader og bark
på skogbunnen eller kastet avfall (Se: Soil). Litter
vil tilslutt danne humus (Se: Humus); (2) Føde, få
unger, kull (av griser), gruppe av unge pattedyr
født av samme mor på samme tid; (3) Båre,
bærestol, bærebåre; (4) Uorden, svineri, rot,
grise til.

LIVABLE: (1) Beboelig, godt og bo i; (2) Utholdelig, omgjengelig.

LITTORAL (Litoral, Littoral zone): (1) Det som
angår kysten, kystlinjen, stranden, havstranden;
strand-; (2) Litoral, litoralsonen, fjæresonen ved
havet; tidevannssonen mellom høyvann og lavvann; (3) Sjøsprøyt-sonen, sonen like over
tidevannssonen (opp til det øverste nivå med
strandsnegl, Littorina spp.); (4) Sjøbunnen fra
stranden ned til ca. 200 meter (området mellom
60 - 200 m kalles sublitoral). Litoralsonen kan
deles inn i fire soner iht. den vertikale plassering:
Epilitoral (sonen over vannet som kun sjeldent får
sjøsprøyt forårsaket av brenninger og vind),
supralitoralen (sonen som fuktes mer eller mindre
regelmessig av sjøsprøyt og som i nedre deler
overskylles av sjøvann ved ekstremt høyvann),
litoralsonen (sonen som regelmessig oversvømmes og som blottlegges ved flo og fjære),
og sublitoralsonen (øverste sonen i havet som
aldri blir tørrlagt); (5) Strandsonen eller grunnvannsområdene (bunn + fri vannmasser) i en
innsjø, dvs. de grunne områdene i akvatiske
økosystemer hvor rotplanter lever og lyset kan
trenge ned (Se: Compensation point); (6) Løst
definert: Omgivelsene nær stranden. Se: Freshwater zonation, Littoral fauna, Limnetic, Neritic
province, Oceanic zone, Profundal zone, Sublittoral og Tidal zone.
LITTORAL FAUNA: (1) Strandfauna, litoralfauna, fjærefauna, som omfatter: (a) Organismene som befinner seg i strandområdet mellom

LITTORAL ZONE: Se: Littoral.
LITUS: Strandsamfunn ved kysten.

LIVE: (1) Leve, levende, være til, som er
levende, dvs. er aktiv og har metabolisme; (2)
Livberge seg, klare seg, holde seg; (3) Leve opp
til; (4) Bo; (5) Virkelig, aktuell, riktig; (6) Strømførende.
LIVER: (1) Som lever, beboer; (2) Lever, stort,
forgrenet, glandulært organ hos virveldyrene i
den øvre kroppshule som utgjør en fordøyelseskjertel som munner ut i tarmen. Hos virveldyrene
er det kroppens største kjertel. Leveren har en
rekke produksjons-, regulerings- og lagringsfunksjoner, f.eks. produserer leveren galle (bile),
mottar nedbrytningsproduktene fra tarmen,
omformer glykose til glykogen som lagres, hjelper
til med å bryte ned overskudd av aminosyrer til
ammoniakk som videre omdannes til urea eller
urinsyre for ekskresjon via nyrene, lagrer og
nedbryter fettstoffer, syntetiserer vitaminer (A) og
blodlevringsfaktorer (protrombin, fibrinogen),
lagrer jern og fjerner døde eller skadete røde
blodlegemer og alvorlige giftstoffer, som alkohol,
fra blodet. Hos menneske veier leveren ca. 2 kg.
LIVER FLUKE
Fasciolosis.

DISEASE/INFECTION:

Se:

LIVER ROT: Se: Fasciolosis.
LIVESTOCK: Besetning, buskap, kveg og andre
husdyr holdt for kjøttproduksjon, melkeproduksjon eller andre produkter.
LIVE-TRAP: Fange levende.
LIVID: (1) Askegrå, gusten, gråblek, likblek; (2)
Blyfarget, blå, purpur-brun (som følge av slag);
(3) Sint, forbannet.
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LIVING: (1) Levende, liv, livaktig, det å være i live
(i motsetning til å være død); (2) Levnet, levesett,
levemåte, livsopphold; (3) Utkomme.
LIVING FOSSIL: Levende fossil, selvmotsigende term som viser til arter som utseendemessig har forandret seg meget lite over geologisk tid, dvs. over millioner av år. Med andre
ord, den nålevende arten har karakterer som den
deler med for lengst utdødde dyregrupper.
Kladistisk sett har levende fossiler mange
plesiomorfe karaktertilstander sammenlignet med
nålevende søstergrupper, og kun få autapomorfier. Levende fossiler utgjør som oftest kun få
arter i motsetning til de tallrike funn av fossile
arter man har gjort innen samme eller tilsvarende
klad (Se: Clade); nålevende søstergrupper kan
også ha tallrike arter. Utbredelsen av levende
fossiler er gjerne disjunkt (Se: Disjunct) og av
relikt type. Eksempler på levende fossiler er
hesteskokrabber (dolkhaler, Limulus polyphemus
og tre arter av molukkreps), armføttinger (brachiopoder), kvastfinnefisk (blåfisken Latimeria
chalumnae og L. menadoensis) og krokodiller
(«ekte» krokodiller, gavialer, kaimaner og alligatorer, til sammen 27 arter). Se: Autapomorphy og
Plesiomorphy.
LIXIVIUM (Lye): Lut, alkaliske, basiske stoffer. Et
mye brukt alkalisk kjemikalium er natronlut,
natriumhydroksid (NaOH) som er hvitt i fast form
(da kalt kaustisk soda) og fremstilles gjennom
elektrolyse av vannløst bordsalt (natriumklorid).
Natronlut som løses svært lett opp i vann (en
mettet løsning inneholder ca. 50 % NaOH),
benyttes i matlag-ning til f.eks. lutefisk og til
bløtlegging av oliven, og i papirindustrien, i såper,
vaskemidler, til å lute treverk og til avløpsrensing
(Plumbo). Som tilsetningsstoff har det E-nummer:
E 524. Natronlut på hud gir etseskader og
brannskader pga. varmen produsert gjennom en
eksoterm reaksjon når NaOH løses i vann.
LLANO: Lano, steppe (Sør-Amerika).
L-LAYER: L-laget, det øvre strølag i et jordbunnsprofil som består av løse plantefragmenter
der de opprinnelige plantestrukturene lett kan
sees. Se: Soil horizon.
LM: Se: Lumen.

LOAD: (1) Mengde, lass, laste, belesse, lesse
på; (2) Belastning, byrde; (3) Overøse; (5) Ladning, ladde; (6) Innen ingeniørfag, bærevne, de
kreftene som strukturer er beregnet til å kunne
tåle.
LOADSTONE: Magnetjernsten, magnetitt, jernmalm (Fe3O4, eller FeOFe2O3). Magnetitt er en
naturlig forekommende magnet som kan tiltrekke
seg jern og benyttes blant annet til fremstilling av
jern og stål, som pigment i maling og til
magneter. Magnetitt ble benyttet i de tidligste
kompassene som ble benyttet under navigasjon
til sjøs (loadstone = leading stone).
LOAM: Leire, dekke med leir, fylle med leire,
leirjord, leirholdig, permeabel sand- og siltblandet
jordtype med noenlunde lik mengde sand og silt,
men med mindre enn 30 % leire. Leire kan også
inneholde en del organisk materiale og være
meget fruktbar. Se: Soil.
LOBATE: Fliket, lappet, det å bære avrundete
utvekster; lappe- eller flike-formet,
LOBE: (1) Flik, lapp, en definert del av et organ
markert med en eller annen form for revne eller
sprekk (fissure) fra resten av organet; (2)
Generelt en avrundet del, eller utvekst på et
organ, f.eks. øreflippen (earlobe); (3) Utvekst på
et blad.
LOBIFORM: Det å form som en flik, lapp, eller en
avrundet del eller utvekst (Se: Lobe). Lobulate,
oppdelt i små lober (lobules).
LOBSTER: Hummer, europeisk hummer (Homarus gammarus), stor hummerart som hører til
familien Nephropidae blant tifotkrepsene (orden
Decapoda) i klassen storkreps (Malacostraca),
og som ligner på amerikansk hummer (Homarus
americanus). Europeisk hummer har fem par
gangben (tifotkreps) der det første paret er
omdannet til to kraftige klør, der den ene er en
stor og kraftig knuseklo (for å knuse skalldyr),
den andre er mye mindre og kan benyttes som
våpen. Hummer blir opptil 50 cm lang, vekt opptil
6 kg. Europeisk hummer lever på sten eller
sandbunn fra 0 – 150 meters dybde (men sjelden
under 50 m) og der det er fluktmuligheter.
Hummer blir kjønnsmoden i en alder av 5 - 13 år.
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LOCAL: (1) Lokal, stedlig, stedegen, på stedet,
derværende, som finnes for hånden; (2) Lokalt
klima (local climate), karakteristiske klimaforhold
som skiller et mindre område fra en større region,
der forskjellene kan skyldes lokale forhold som
bebyggelse, vegetasjonsdekke, terreng- eller
jordbunnsforhold.

LOCHMODOPHYTE: Plante som lever i tørr
krattvegetasjon.

LOCAL ENVIRONMENT: Se: Habitat.

LOCK JAW: Stivkrampe. Se: Tetanus.

LOCAL IMMUNITY: Lokal immunitet, immunologisk reaksjon pga. antistoffer som forekommer
lokalt, f.eks. reaksjonen finner sted kun i tarmkanalen eller i respirasjonssystemet.

LOCO CITATO (Loc. cit.): Se: L.c.

LOCALITY (Site): (1) Lokalitet, sted, funnsted,
beliggenhet, det å høre til på et sted, voksestedet
til et individ, populasjon eller en samling av
organismer; (2) Innen parasittologi, det geografiske område i det ytre miljøet der et individ,
populasjon eller et samfunn av parasitter blir
påvist. Lokalitet kan også vise til den romlige
(spatiale, Se: Spatial) regionen der en vert (eller
verter) er samlet og holder til, eller den romlige
regionen der et gitt volum eller substrat er nøye
undersøkt for parasitter. Se: Habitat og Site.
LOCAL POPULATION (Population, local):
Lokal populasjon, kryss-befruktende gruppe av
seksuelle organismer som deler en felles gen
pool. Genflyt mellom lokale poulasjoner pga.
migrasjoner, forekommer i varierende grad, men
er generelt redusert. Det er graden av seksuelle
interaksjoner mellom populasjonene, som
bestemmer deres status som underarter (raser)
eller semispecies i henhold til det biologiske
artsbegrep. Se: Gene pool, Population, local,
Species, Deme og Semispecies.
LOCATION: Beliggenhet, lokalisering; sentrum.
Se: Site.
LOC. CIT.: Se: L.c.
LOCH: Se: Lough.
LOCHMOCOLOUS: Som bor i et kratt.
LOCHMO(DO)PHILOUS: Det å leve og trives i
tørre kratt biotoper.

LOCHMOPHYTE: Plante som lever i krattvegetasjon.
LOCI: Se: Locus.

LOCOMOTION: Bevegelse, evnen til å forflytte
seg i omgivelsene med egen hjelp, dvs. et fritt
bevegelig dyrs forandring av oppholdssted ved
egen kraft som det å kravle, gå eller løpe, klatre,
svømme eller fly. Passiv spredning med vind og
strøm og stillesittende (sessile) dyrs rørelser,
regnes ikke som bevegelse (i snever mening av
termen). Dyrs bevegelser er nært knyttet til
behovet for mat da dyr ikke kan produsere sin
egen mat, de er heterotrofe (Se: Heterotrophy)
og derfor avhengig av å finne eller fange maten
først. Bevegelse er også viktig for å unngå
rovdyr, finne en partner og finne områder som er
levelige i krevende tider som vinter og tørkeperioder.
LOCULAR (Loculate): Delt rom, romdelt, det å
være oppdelt i et antall av små hulrom (loculae).
LOCULE (Loculus): Liten hule eller hult rom i en
organisme eller organ, være seg dyre- eller
plantekropp.
LOCULICIDAL DEHISCENCE: Spontan åpning
av en moden frukt langs midtlinjen.
LOCUS (pl. Loci, Gene locus): (1) Sted; (2)
Innen genetikk, locus, gen locus, posisjonen til ett
gen på et kromosom, dvs. den spesifikke posisjonen på et kromosom (eller annet genetisk
molekyl, nukleinsyre molekyl, plasmid eller
genkart) av ett gen eller én gen markør (del av
gen, DNA eller RNA sekvens, operon eller mutasjon) som bestemmer en biokjemisk reaksjon. De
tilsvarende loci på de to homologe kromosomene
hos en diploid organisme, har hvert sitt allel
(utgjør et allel-par), men ved et gitt locus kan det
blant alle individene i en populasjon, være flere
mulige alleler (allelomorfer). Hvis et gen omfatter
mange forskjellige alleler (allel former) er det
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allikevel kun ett av disse som er til stede ved et
gitt locus på et kromosom. Hos diploide
organismer opptrer kromosomene parvis, dvs. at
et individ kan ha to forskjellige alleler av et gen
(er heterozygot), hvis det er det samme allel som
forekommer i de to kromosomene er individet
homozygot. Det er kombinasjonene av de ulike
allel-variantene et individ har som bestemmer
dets genotype. Enkle karaktertrekk skyldes bare
ett allelpar, mens komplekse karaktertrekk
uttrykkes gjennom flere allelpar. Allelene hos
DNA kan omfatte variasjoner i kun én base (SNP,
enkeltnukleotidpolymorfi) eller som mikrosatelitter, dvs. ulike repetisjoner av korte DNA
sekvenser. Observerte prosesser kalles locus
spesifikke hvis de kan knyttes til et visst sted på
et kromosom. Genloci kan påvises gjennom både
cytologiske og genetiske metoder. Se: Gene.
LOCUST: Gresshoppe, gresshopper, hoppere,
en gruppe innen rettvingene (Orthoptera). En
delgruppe, Caelifera, omfatter bl.a. markgresshoppene, mens den andre delgruppen (Ensifera)
omfatter bl.a. vortebitere og sirisser. Disse to
delgruppene danner ordenen (Saltatoria). Det
finnes 18 arter gresshopper i Norge.
LOESIS: Jord som er transportert og avsatt ved
hjelp av vind. Se: Soil.
LOESS: Løss, ustratifisert, løs finkornet jord som
er deponert eller avsatt av vind. Se: Soil.
LOCUSTA MIGRATORIA: Vandregresshoppe (i
vår del av verden).
LOG: (1) Tømmerstokk, kubbe, kloss, hogge
tømmer; (2) Føre inn i loggbok; (3) Se: Logaritmic
scale.
LOGARITHM (Log): Logaritme. Se: Logaritmic
scale.
LOGARITHMIC GROWTH PHASE: Se: Exponential growth.
LOGARITHMIC SCALE: Logaritmisk skala,
måleskala der en økning eller senkning av en
enhet medfører en ti-talls økning (eller senkning)
i den mengde som måles, dvs. like avstander på
skalaen viser til den samme relative økning; én
enhet representerer en 10x økning i den mengde

som måles. En logaritmisk skala kan også
referere til aksene i en grafisk figur der en økning
av én enhet representerer en 10x økning i den
variable mengden. For eksempel benytter
akustikk (lyd, desibel, dB), Richters skala (jordskjelv) og pH (surhet) en logaritmisk måleskala
(10-talls logaritme). Logaritmisk skala står i
motsetning til en aritmetisk skala der lengdeenhetene er nøyaktig lik for hvert trinn over hele
skalaens lengde. Log normal fordeling vil si at
logaritmen til en parameter er normalfordelt.
Andre tall enn 10 kan også benyttes som
grunntallet i potensene, blant annet «e», et
irrasjonelt tall (2,718281828459…≈ 2,7, Eulers
konstant), der den naturlige logaritmen med e
som grunntall benevnes ln (loge). Hvis to
størrelser x og y er relatert til hverandre ved en
eksponentiell kurve (dvs. y = ex) kan x betraktes
som den eksponenten som e må opphøyes i for å
gi størrelsen y. Plottes y = ex på et grafisk papir
med en logaritmisk skala på begge akser, vil
resultatet bli en rett linje med helning x. Tallet e
og den naturlige logaritme (ln) er sentrale ved
derivasjon av potenser.
LOGIC: Logikk, filosofisk disiplin som omfatter
tenkningens lover der reglene, prinsippene,
lovene og begrepene for korrekte, holdbare
bevisførsler, resonnementer og slutninger benyttes og utforskes. Logikk har med orden og
fornuft å gjøre, og kan oppdeles i en rekke fagområder: Filosofisk logikk, formal logikk, deontisk
logikk, klassisk logikk, modal logikk, symbol
logikk, tradisjonell logikk, matematisk logikk og
moderne logikk som studerer fenomer i grenselandet mellom matematikk og filosofi.
LOGISTIC: Logistikk, symbollogikk, matematisk
logikk der relasjonene mellom begreper fremstilles i form av matematiske funksjoner og
ligninger. Logistics, detaljert organisering og
implementering av komplekse operasjoner.
LOGISTIC GROWTH (Logistic curve, Logistic
equation, Logistic model): Logistisk vekst,
veksten av en populasjon over tid i form av en
sigmoid kurve som begynner sakte for så å øke
hurtig for deretter å flate ut; matematisk
beskrevet mønster på veksten av en populasjon
på et begrenset område med begrensede
ressurser der vekstraten avtar med økende antall
individer helt til populasjonsveksten stopper opp
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på et maksimums- eller metningsnivå ut fra
områdets bæreevne. Ligningen for prosessen
viser samspillet mellom det biotiske potensial og
ressursene i miljøet, og viser med andre ord en
vekst som følger en sigmoid kurve (S-formet) der
vekstraten er sakte i begynnelsen (lag phase / growth), så rask (log phase / - growth, exponential phase / - growth) og så sakte igjen (stationary growth) for helt å stoppe opp ved
maksimum størrelse for populasjonen eller områdets bæreevne (carrying capacity), dvs.
forårsaket av én eller flere tetthetsavhengige
begrensende faktorer. Den logistiske vekst
modellen kan skrives som en differ-ensialligning
(Verhulst logistic equation): dN/dt = rN((K –
N)/K), der N er antall individer i populasjonen, t er
tiden, r er maksimum vekstrate (Malthusian
parameter, det biotiske potensial) og K er
bæreevnen (metningsgraden, carrying capacity,
maximum susainable population) for organismene i miljøet. (En ligningsform likeverdig til
foregående, er: dN/dt = r(1 – N/K)N.) Dyrearter
som følger en logistisk vekst modell, kalles Kselekterte arter. Se: K-Selected species, Population growth form og S-Shaped growth curve.
LOGOTYPE: (1) Logotype, en type bestemt ved
en senere bestemmelse; den historiske typen for
en slekt selektert fra to eller flere originale arter.
En slekt hvis type er selektert fra to eller flere
originale arter, er logotypisk; (2) Type bestemt ut
fra beskrivelser og i fravær av både eksemplarer
og figurer av arten. Se: Type og Genolectotype.
LOG PHASE/GROWTH (Exponential phase/growth): Vekstfasen som etterfølger «lag
phase», der økningen i antall er eksponentiell.
Se: Exponential growth, Exponential growth
phase Lag phase og Logistic growth.
LOIN: Lend, lendestykke, regionen mellom ribbene og bekken (pelvis)
LOIN DISEASE: Se: Botulism.
LONE WOLF (Solitary): Enslig ulv, enslig svale,
enkeltindivider av en sosial dyreart som er
isolerte, lever eller opptrer alene. Se: Solitary,
Colonial og Social.
LONG-DAY PLANT: Langdagsplante, plante der
blomstringen kan induseres eller økes gjennom

eksponering mot lange dager (oftest >12 timer
dagslys). Se: Short-day plant.
LONGEVITY (Lifespan, Seniority): Levetid,
langlivethet, langt liv, lang levetid, livslengde, høy
alder, gjennomsnitts maksimum livslengde hos
individene i en populasjon, gruppe eller kohort
under et gitt sett av miljøbetingelser. Livslengden
er omvendt proporsjonal med naturlig dødelighet.
Se: Life span.
LONGICALLUS: Langhalset.
LONGIPENNATE: Det å ha lange vinger.
LONGIROSTRAL: Det å ha et langt nebb
(rostrum).
LONGITUDE: Lengde, lengdegrad, meridian, den
ene av to akser i jordens koordinatsystem, som
går gjennom Nordpolen og Sydpolen, dvs. antall
grader øst-vest målt som vinkelavstanden
mellom et punkt på jordens overflate og en
sentralt valgt meridian (0o), kalt Greenwich meridianen (observatoriet Greenwich ligger rett sør
for London). (Den andre aksen kalles breddegrad; Se: Latitude.) Enhver sirkel som går rundt
jorden og gjennom polene er en lengdegrad som
står vinkelrett på de parallelle breddegradene (og
dermed ekvator), og måles i grader ( o), minutter
(') og sekunder (''). Oslo ligger på lengdegraden
(uttrykt som desimal) 10,75o Ø (og breddegraden 59,91o N). Alle punkter på en meridian vil
ha samme lengdegrad, men da meridianene går
sammen på polene vil 1o (lengdegrad) avta fra
ekvator mot polene, dvs. varierer mellom
111 319,5 til 0 m. Jorden deles inn i 360
lengdegrader (180 vest og 180 øst for nullmeridianen). Hver grad deles videre inn i 60’
minutter, og hvert minutt igjen i 60’’ sekunder,
dvs. hver 15o (lengdegrad) langs ekvator, tilsvarer en lokal tidsforskjell på 1 time. Meridianene som har form som en ellipse, har en
lengde på 20 003,9315 km. Longitudinal, langsgående, lengde-.
LONGITUDINAL: Longitudinelt, relatert til lengde; det som løper langs kroppens lange akse.
LONGITUDINALLY: I lengden, i lengderetningen, på langs.
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LONG-RANGE: Langvarig, på lang sikt, på lang
avstand, langtrekkende.
LONGSHORE: Som befinner seg ved eller langs
kysten, ofte brukt om strømmer eller bevegelser
parallelt med kystlinjen.
LONG TERMINAL REPEAT: Innen genetikk,
lang nukleotid-sekvens som begynner og slutter
genomet hos et retrovirus.

LORDOSIS: (1) Svairygg, lordose; (2) Mammalian lordosis, er den naturlig forekommende
kroppsposisjon hos hunnen hos mange pattedyr
(f.eks. gnagere, katter og elfanter) før og under
kopulasjonen der forlemmene senkes og
bakparten heves. Den såkalte lordose refleksen
(lordosis reflex) styres av hormoner i hypothalamus som respons på berøring, stimulering
og feromoner.
LORE: Lære, lærdom, vitenskap, kunnskap.

LONGWORTH TRAP: Metallfelle for fangst av
levende småpattedyr som ikke må skades.
LOOM: Teiste (Cepphus grylle), kystbunden,
dykkende sjøfugl som tilhører alkefamilien
(Alcidae).
LOON: Lom, storlom (Gavia arctica) og smålom
(Gavia stellata) i lomfamilien (Gaviidae).

LORICATE: (1) Pansret, det å dekke eller være
dekket med et beskyttende belegg, lag eller
skorpe; (2) Lorica, vase-formet, kopp-formet;
hardt beskyttende skall som man kan finne hos
mange protoktister inkludert enkelte flagellater,
ciliater og choanoflagellater i tillegg til enkelte
dyreceller.
LOSS: Tape, tap, skade, bortgang, svinn.

LOOP: Sløyfe, løkke, bukt, krumning, ligge i
løkke; termen loop er ofte brukt synonymt for
tilbakemelding gjennom at en del av det som
forlater et kontrollsystem (output) mates inn i det
som går inn i systemet (input) for derigjennom å
kunne kontrollere output på ønsket måte.
LOOP-MIGRATION: Loop-migrasjon,
sjonsmønster der tilbakefarten til
sjonsområdene fra vinterkvarterene
følger andre ruter enn nedfarten
kvarterene.

et migrareprodukom våren
til vinter-

LOOP-SHAPED: Se: Unispiral.
-LOPH- (-lophi-, -lopho-, -lophus): Affiks som
betyr kam, topp, dusk, kvast.
LOPHOPHILOUS: Det å leve og trives på
bakketopper.
LOPHOPHORE: Lofofor, fødeorgan, kompleks
ring av cilierte, hule tentakler rundt munnen som
benyttes til å skaffe føde. Tentaklene genererer
en vannstrøm som bringer mat til munnen.
Forekommer kun hos visse virvelløse dyr som
f.eks. armføttinger (brachiopoder), hesteskomark
(phoronider) og mosdyr (bryozoer). Alle lofoforer er vannlevende organismer og utgjør gruppen Lophophorata.

LOSS MUTANT: Varietet av en art eller organisme som har mistet ett eller flere fenotypiske
karaktertrekk pga. mutasjon(er).
LOTIC: (1) Foranderlig situasjon; (2) Innen limnologi, lotisk, rennende vann, lik elver og bekker
(Se: River, Spring og Stream). Generelt omfatter
forskjellene mellom rennende vann (elver) og
stillestående vann (innsjøer), tre forhold: (a)
Strømforholdene, en vannstrøm er det mest
karakeristiske i et elve-habitat og utgjør den
viktigste begrensende faktor. I naturen er det ofte
glidende overganger uten klart skille, mellom
stillestående vann og rennende vann, (b) oksygenforholdene, som er meget gode i rennende
vann pga. sterk omrøring (termisk skiktning
mangler eller er liten), begrenset dybde og en
relativ stor overflate i forhold til vannvolum. Men
det medfører at mange arter igjen er kravfulle til
miljøet med liten toleranse mot miljøsvingninger
eller organiske forurensninger som reduserer
oksygennivået, og (c) land-vann utvekslingen,
som er mye større i elver enn vann og som
medfører at elvene er mer åpne økosystemer. I
elver kan også produsenter forekomme (f.eks.
filamentøse alger, diatomeer og moser);
primærkonsumentene i elver er gjerne filterfødere. Plankton (potamoplankton) fra vann og
stillere partier, kan forekomme som drift i elv. Se:

37

Fluvial, Lentic, Stratification
Zonation of streams.

(of

lakes)

og

LOTKA-VOLTERRA EQUATIONS (Predatorprey equations): Matematisk modell for å
beskrive dynamikken i biologiske systemer der to
arter, predator og bytte, interakterer, eller når det
forekommer konkurranse mellom to ressursbegrensede arter som lever i samme område
med samme krav til omgivelsene. Predator-bytte
modellen forutsier sykliske fluktuasjoner av
predator- og bytte-populasjonene, for avtar
predatorene i antall, øker antall byttedyr, noe
som medfører at predatorene øker i antall, som
igjen medfører at antall byttedyr avtar og antall
predatorer igjen reduseres. Konkurransemodellen forutsier at sameksistens av slike populasjoner ikke er mulig, én vil elimineres i henhold til
«competitive exclusion principle». Se: Competitive exclusion principle og Predation analysis.
LOUDNESS: Hørestyrke, lydnivå, støynivå, høyden på den subjektive sanseopplevelsen man får
når lyd når øret. Lyd (sound) er endringer i
luftens statiske trykk og utgjør en energitransport
gjennom luft som brer seg lik bølger og
registreres gjennom hørsel. Med andre ord,
hørestyrken er hørselens oppfatning av trykkbølgene (da mennesker oppfatter lyd i frekvensområdet 20 – 20 000 Hz (avhengig av lydstyrke),
er ultra- og infralyd ikke lyd (men lyd for kattedyr,
smågnagere og flaggermus som kan høre lyd i
ultralyd-området), eller som betraktet innen
fysikk, lyd er selve trykkbølgene. Sensitiviteten i
menneskets ører er variabel og en funksjon av
lydfrekvensen. Hørestyrke som er et subjektivt
mål, går fra en skala fra stille til høy lyd der
lydopplevelsen omfatter både fysiske, fysiologiske og psykologiske komponenter; studiet av
lydnivået, psykoakustikken, omfatter psykofysikk.
Fysiske mål på lydstyrke er lydtrykknivå (målt i
decibel) og lydintensitet (lydkraft). Lyd utgjør den
viktigste kommunikasjonskanalen mellom mennesker, samtidig som lyd er med på å gi informasjoner om omgivelsene og til omgivelsene. Da
vi har to ører kan vi også registrere lydens
innfallsvinkel, og ut fra erfaring, delvis avstanden
til lydkilden. Se: Decibel, Phon, Sound og Sound
intensity.

LOUSE (pl. Lice): Lus, orden Phthiraptera,
vingeløse parasittiske insekter som lever på
huden til fugl og pattedyr. To underordener: (a)
Anoplura, ekte lus (pluss underordenene
Rhyncophthirina, Ischnovera, Amblycera): Hestelus (Haematopinus asini), spissnutet storfelus (H.
eurysternus), svinelus (H. suis), hundelus
(Linognathus setosus), geitelus (Blue louse, L.
stenopsis), storfelus (Longnosed cattle louse, L.
vituli, og Soloenopotes capillatus), reinlus (S.
tarandi), hodelus på mennesket (Pediculus
humanus capitis), kroppslus på mennesket (P. h.
humanus) og flatlus på mennesket (Pthirus
pubis), og (b) Mallophaga, pels- og fjærlus
(chewing lice, biting lice, bird lice): Hønselus
(Shaftlouse, Menopon gallinae), storfepelslus
(Damalinia (= Bovicola) bovis), geitepelslus (D.
caprae), sauepelslus (Lepikentron ovis), hestepelslus (Wernekiella equi), kattepelslus (Felicola
subrostratus), og hundepelslus (Dog biting louse,
Trichodectes canis). Menneskets lus kan
overføre f.eks. tilbakefallsfeber (Borrelia recurrentis), tyfus (Rickettsia prowazeki) og trench
fever (R. quintana).
LOUSE FLIES: Lusfluer, familien Hippoboscidae, omfatter fuglelusfluer (Ornithomya), hestelusflue (Horse ked, Hippobosca equina) og sauekrabben (Shep ked, Louse fly, Melophagus
ovinus).
LOW: (1) Lav, grunn, nær bunnen, mot bunnen,
lavmål; (2) Ubetydelig, dårlig, simpel, langt nede,
lavtstående; (2) Brøle, raute (om kyr).
LOW BLOOD SUGAR: Se: Hypoglycemia.
LOWER CRITICAL TEMPERATUR: Minimumstemperatur, laveste kroppstemperatur som en gitt
organisme eller art kan tolerere. Se: Upper
critical temperature.
LOW-GRADE: Dårlig, liten kvalitet.
LOWLAND: Lavland, spesielt kyststrekninger
som ikke hever seg så mye over havet;
motstykket er oppland. Se: Upland.
LOW TEMPERATURE DISEASE: Se: Cold
water disease.

LOUGH (Loch): Innsjø, lang trang fjordarm.
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LOW TIDE (LW, Low water): Lavvann, fjære,
ebbe, minimum vannstand ved lavvann.
LOWER HIGH WATER (LHW): Laveste
høyvann, det laveste av to høyvann i løpet av et
døgn der det forekommer forskjeller i vannstanden.
LOWER LOW WATER (LLW): Laveste lavvann,
laveste av to lavvann i løpet av et døgn der det
forekommer forskjeller i vannstanden.
LOWER RISK (LR): Innen artsbevaring, takson
med relativ lav risiko for utryddelse basert på en
evaluering, og som ikke oppfyller kravene til å
være kritisk truet (Se: Critically endangered),
truet (Se: Endangered) eller sårbar (Se:
Vulnerable). Allikevel kan arten (taksonet) være
avhengig av spesielle konserveringstiltak, men
gitt laveste prioritet mht. risiko for utryddelse.
LOW WATER FLOW: Lavvannføring, minste
målte vannføring i en elv i løpet av et hydrologisk
år, normalt uttrykt som det minste døgnavløp. Det
kan skilles mellom absolutt minste vannføring,
midlere minstevannføring og alminnelig lavvannføring som beregnes etter kompliserte metoder.
Nivået på lavvannføringen i en elv, er juridisk
viktig ved vasskraftutbygginger.

verdi som fôr til dyr. I Norge har blålusern vært
dyrket, men i dag i liten utstrekning selv om
potensialet er stort. Blålusern finnes forvillet her
og der. Lusern, og de fleste artene i
erteblomstfamilien, lever i et symbiotisk forhold til
rhizobium-bakterien som lever på roten og
fikserer nitrogen fra luft (biologisk nitrogenfiksering). Spirer av blålusern er spiselige (alfalfaspirer).
LUCICOLOUS: Som lever i åpne biotoper med
rikelig lys. Se: Umbraticolous.
LUCID: Klar (shining), gjennomsiktig (Se: Translucent), lysende (Se: Luminous), lucid (Se: Pellucidus).
LUCIDUS: Lys, klar, skinnende. Se: Lucid.
LUCIFERIN: Lucifgerin, et stoff man kan finne
hos mange selvlysende organismer som i
nærvær av et enzym (luciferase), oksideres og
produserer et kaldt lys.
LUCIFEROUS (Bioluminescent): Som er lysproduserende. Se: Bioluminescent.
LUCIFUGOUS (Photophobic): Som er lysintolerant, unngår lys og lever under dekke for
lyset. Se: Luciphilous og Photophobic.

Lu: Se: Lutetium.
LUBRICANT: Smøring, smøreolje.

LUCIPETAL: Det som er avhengig av lys. Se:
Lucifugous, Luciphilous og Lucipetal.

-LUC- (-luci-, -lucus): Affiks som betyr klar,
skinnende.

LUCIPHILOUS: Det å leve og trives i åpne lyse
biotoper. Se: Lucifugous og Photophilic.

LUCE: Gjedde (Esox lucius), fiskeart i gjeddefamilien (Esocidae). Norges tyngste gjedde
(19,6 kg) ble tatt med garn ved Synneren på
Ringerike.

LUCY: Lucy, trivialnavn på de best kjente fossilrester av en tidlig (ca. 3,5 millioner år) NordAfrikansk hominid, kalt Australopithecus afarensis. Funnet utgjør det eldste, mest komplette
skjelett av en oppreist hominid som noen gang er
oppdaget. Lucy ble funnet i Hadar i Afar
regionen, Etiopia, 30. november 1974. Se:
Hominid og Homo-.

LUCENT: Lysende, skinnende, gjennomsiktig,
klar.
LUCERNE: Lusern (Medicago sativa), omfatter to
underarter: Blålusern, alfalfa (M. s. sativa) og
gullusern (M. s. falcata), blomsterplante i erteblomstfamilien Fabaceae som kultiveres og en
viktig fôrplante i mange land, både for gressing,
høy og silo. Særlig blålusern dyrkes i betydelig
omfang, spesielt i Nord-Amerika, på grunn av sin

LUDWIG THEOREM: Se: Annidation.
LUMBAR: Refererer til ryggsøylen, korsryggen.
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LUMBRICIFORM (Lumbricoid, Vermiform): Det
å være formet som en mark (meitemark). Se:
Worm.
LUMEN: (1) Hulrom, f.eks. inni en levende celle,
organell eller kropp; (2) Hulrom inni en kanal eller
kanal-lignende struktur som f.eks. en tarm eller
åre; (2) Lumen, lysfluks (candela steradians, lm,
luminous flux), mål på den totale mengde synlig
lys som utsendes, emitteres, fra en lyskilde per
tidsenhet og oppfattes, basert på den variable
sensiviteten menneskets øyer har til forskjellige
bølgelengder av lys. Varmstrømmen (radiant flux,
radiant power) er et mål på den totale mengde
elektromagnetisk strålingsenergi som utsendes
fra en lyskilde eller mottas fra en lyskilde per
tidsenhet, inkludert både infrarødt, ultrafiolett og
det synlige lyset; SI-enheten for varmestrøm er
watt (W, joule per sekund, J/s; det matematiske
symbol er Φe). Enheten for spektral fluks
(spectral flux, spectral power) er mhp. frekvens,
watt per hertz (W/hz), med hensyn på bølgelengde watt per meter (W/m) eller per nanometer
(W/nm); det matematiske symbol er Φe,ν. Candela (cd, candle) er antall lumen per steradian, et
mål på lysintensiteten i en gitt retning. Se:
Luminance, Luminescence, Luminosity, Luminous, Lux og Steradian.
LUMENATE: Det å ha et lumen. Se: Lumen.
LUMINANCE (Brightness, Brightness level,
Light, Luminocity, Luminousness): (1) Glans;
(2) Luminans (L), mål på hvor lys en flate er, hvor
mye som reflekteres fra en gitt flate eller slipper
gjennom innen en viss rom-vinkel, dvs. indikerer
hvor sterk lysstyrke øyet oppfatter når flaten
betraktes fra et gitt punkt. Luminans måles i
antall candela (cd) per kvadratmeter (cd/m2) i SIsystemet. Illuminence (illumination), innfallende
lysfluks (luminous flux) per enhetsareal; Incandescens, lys fra varme; Glow (luminescence), lys
fra ikke-termiske kilder. Se: Lumen, Luminescence, Luminocity og Lux.
LUMINESCENCE (Bioluminescence): Luminiscens, selvlysende, utstråling (emisjon) av lys
(elektromagnetisk stråling) gjennom biokjemiske
prosesser som et resultat av ytre påvirkninger og
gjennom andre prosesser enn termisk stråling,
dvs. uten temperaturøkning. Termen er vanligvis
brukt for synlig stråling. Generelt skyldes

luminescens at atomene eller molekylene i en
substans under ytre påvirkning, eksiteres til visse
energinivåer for deretter å sende ut lys (fotoner)
når elektronene faller tilbake til grunnivåene
igjen. Spekteret til lyset fra luminescens, er ulikt
det som sendes ut ved termisk stråling. Det er
beskrevet mange (>30) former for luminescens,
f.eks.: (a) Fotoluminescens (fluorescens, fosforescens; som oppstår særlig ved bestråling med
synlig lys; hvis utstrålingen vedvarer en stund
etter at årsaken til eksiteringen er fjernet, kalles
det fosforescens (Se: Phosphorescence), hvis
ikke, kalles det fluorescens (Se: Fluorescence);
mer presist kan en si at under fluorescens varer
strålingen mindre enn 10-8 sekunder, under
fosforescens lengre), (b) katodeluminescens
(oppstår når et stoff treffes av elektroner
(katodestråler); gir lyset på TV-skjermer), (c)
termoluminescens (skyldes oppvarming, men
begynner å lyse ved lave temperaturer), (d)
radio- og røntgenluminescens (skyldes radioaktiv
stråling og røntgenstråling), (e) bioluminescens
(skyldes biologiske prosesser i organismer; gir
morild og lyset fra sankthansormen), (f) kjemoluminescens (skyldes kjemiske prosesser), (g)
triboluminescens (kan oppstå ved gnidning av to
flater mot hverandre), (h) sonoluminescens
(skyldes påvirkning av lydbølger), (i) elektroluminescens (oppstår i halvledere under påvirkning av elektriske felt, som i lyspaneler), og (j)
krystalloluminescens (emittering som kan oppstå
ved krystalldannelser). Se: Bioluminescence.
LUMINESCENT: Det å produsere lys: Se: Bioluminescence.
LUMINOSITY (Brightness, Brightness level,
Light, Luminance, Luminousness): (1) Glans;
(2) Lysstyrke, luminositet, kvaliteten eller tilstanden av noe som lyser eller skinner med
reflektert lys, det å være lysende, egenskapen
ved lys som medfører en visuell følelse av
lysstyrke eller lyshet (Se: Luminance og
Luminous). Lysstyrken med tanke på mengde
energi utsendt per enhetstid, er synomymt med
kraften, varmestrømmen, i utstrålingen (radiant
flux), men også øyets sensivitet for lys som
varierer etter hvilken bølgelengde det er snakk
om. Det medfører at lysstyrken kan måles som
en fysisk mengde basert på absolutte energimål
eller basert på den lysstyrke (lyshet, klarhet,
tilsynelatende lyshet, apparent brightness) en
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observatør opplever ut fra øyets sensivitet for
den aktuelle bølgelengde, avstanden mellom
objektet og observatøren og den eventuelle
absorpsjon av lyset som skjer mellom objektet og
observatøren. Tilsynelatende størrelse (apparent
magnitude), er det logaritmiske mål for tilsynelatende lyshet (apparent brightness); (2)
Innen astronomi, den totale mengde energi som
utsendes (emitteres) per enhetstid, f.eks. per
sekund, fra en stjerne, galakse eller annet
astronomisk objekt. Med SI-enheter måles
luminositeten som mengden elektromagnetisk
energi som utstråles per enhetstid (antall joule
per sekund eller watt). Lystyrken til en stjerne er
en indre målbar egenskap uavhengig av avstand
til observatør; mens begrepet mengde (apparent
magnitude), innbefatter også avstanden. Se:
Lumen, Luminance, Luminous og Lux.
LUMINOUS: (1) Som er lysende, det å sende
eller reflektere et skinnende, stabilt lys, være
badet eller eksponert under et glitrende lys; (2)
Som er klar og opplysende; (3) Som er strålende
og lysende, berømt.
LUMINOUS INTENSITY: Se: Candela.
LUMPER: (1) Bryggesjauer; (2) Innen taksonomi,
lumper, forsker som legger mest vekt på de
observerte likhetene mellom individer, populasjoner eller grupper av organismer og som derfor
grupperer dem sammen (til én art). Lumperne er
derfor restriktive med å beskrive nye arter. Lump,
lumping, det å føre organismer som tidligere
tilhørte forskjellige taksa eller kategori til samme
taksa eller kategori. Se: Lumping, Splitter og
Splitting.
LUMPING: (1) Klosset, svær, kluntet; (2) Innen
taksonomi, det å legge mest vekt på de
observerte likhetene mellom individer, populasjoner eller grupper av organismer og se bort fra
mindre forskjeller i en definisjon eller diagnostisering (av en art). Se: Lumper, Splitter og
Splitting.
LUNAR DAY: Månedag, tidsintervallet mellom to
suksessive krysninger av månen over en gitt
meridian. Denne tiden er lengre enn en soldag
(24 timer), nærmere bestemt 48 minutter lengre.
Det er årsaken til at ved flo og fjære kommer
høyvannet 50 minutter senere for hver dag som

går (tidsintervallet er på 12 timer og 25 minutter
mellom hver flo).
LUNATE: Halvmåne-formet, sigd-formet (crescent shaped).
LUNITIDAL: Tidevanns-.
LUNG: Lunge, hulrom i en kropp brukt til gassutveksling, dvs. respirasjonsorganet hos de fleste
landdyr som puster i luft og stedet for utveksling
av O2 og CO2 med omgivelsene. En lunge er
generelt en fuktig membran (respiratorisk
overflate) som er foldet for å øke overflatearealet.
Oksygen inhaleres med luften og kommer i nær
kontakt med blodet gjennom membranen der det
blir tatt opp samtidig som karbondioksid fra
blodet diffunderer andre veien og blir pustet ut.
Utvidelsen av ribbene og sammentrekningen av
mellomgulvet (diafragma) drar luften inn i
lungene (lungene inneholder ikke muskelvev).
Lunger hos forskjellige dyregrupper er ikke
nødvendigvis homologe strukturer. Hos de
firbente virveldyrene (tetrapodene) er lungene et
par luft sekker som kan være enkle eller
sammensatt av et stort antall luftsekker, hulrom
(alveoli) og blodårer som gjør dem meget lette og
svampaktig. Embryologisk er de dannet fra en
utposning av tarmen. Hos lungefisk utgjør
lungene en luftsekk som fungerer som et tilleggs
organ for respirasjon, dvs. en svømmeblære
knyttet til baksiden av svelget (Se: Pharynx). Hos
snegler utgjør lungene et luftrom som er dannet
av en godt blodforsynt (vaskularisert) kappe
(mantel) som åpner til utsiden via et pustehull
(pneumostom). Edderkoppdyrene har såkalte
boklunger (book lungs), bløte overlappende
flapper dekket av plater på abdomen der oksygen
tas opp og karbondioksid utskilles. Se: Abdomen.
LUNG FLUKE: Lungeikter, digene ikter i slekten
Paragonimus. P. westermani infiserer lungene
hos bl.a. mennesket i Østen. Infeksjonen av
mennesker skjer via mat, infiserte ferskvannskrabber og kreps med det infeksiøse siste
larvestadium (metacercarie).
LUPINUS: Belg-formet; ulveaktig.
LURE: Lokkemat, lokkemidel, agn, åte, tiltrekningskraft, forføre.
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LURIA-DELBRÜCK
FLUCTUATION TEST:
Metode for å beregne mutasjonsraten i cellepopulasjoner; metoden er mye benyttet ved
kreftforskning.

underklasse av bendelmarker er Eucestoda,
generelt kalt bendelmark (tapeworms). Det første
larvestadiet til Eucestoda (onkosfere, oncosphere) har seks haker i motsetning til larvene
hos Cestodaria. Se: Decacanth larva.

LURID: Skitten gulaktig farge.
LUTACEOUS: Som angår mudder, gjørme.
LUTEOUS: Som har en gul fargetone eller
fargenyanse, særlig oransje til gul-rød farge.
LUTETIUM: Lutetium (Lu), sølvaktig, metallisk
grunnstoff som hører til lanthanidene i grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 71,
atommasse (u) 174,97, smeltepunkt 1 663oC og
kokepunkt 3 402oC. Lutetium regnes som det
mest sjeldne av elementene. Det finnes to
naturlige isotoper, lutetium-175 som er stabilt og
lutetium-176 som har en halveringstid på 2,2 x
1010 år.
LUTICOLOUS. Som lever i gjørme.
LUTRARIA: Lever i sump, leire, mudder.
Lux (lx): Lux, en fotometrisk måleenhet for lys,
belysningsstyrke (illuminans); avledet SI-enhet.
Én lux tilsvarer lysfluksen (lysstrømmen,
luminous flux) (jevnt fordelt) per kvadratmeter (1
lx = 1 lumen/m2). Mens lumen angir hvor mye lys
som sendes fra en lyskilde, angir lux mengden
lys som faller inn på en flate (1 lux = 1 candela
steradian/m2) eller øye korrigert for øyets
følsomhet for synlig lys (varierer med lysets
bølgelengde). Noen eksempler på forskjellige
belysningsstyrker (lux), er: Stjernelys (0,00005
lx), månelys (0,27-1,0 lx), vanlig oppholdsrom (50
lx), soloppgang/nedgang (400 lx) og solskinn en
gjennomsnittsdag (minimum 32 000 lx; maksimum 100 000 lx). Se: Lumen og Steradian.
LUXATE: Forvri, bringe ut av ledd.
LYCEUM: Lyceum, lærd skole, latinskole.
LYCOPHORA (Decacanth larva, Lycophore):
Lykofor, ti-hakelarve, det første larvestadiet som
klekkes fra egget til bendelmarkene i gruppen
Cestodaria (som omfatter Amphilinidea og
Gyrocotylidea), den ene av de to underklassene
av bendelmark. Den andre mer omfattende

LYDEKKER'S LINE: Lydekkers linje, tenkt
grenselinje mellom den østre utbredelse av
orientalske dyr, en blandingssone mellom de
orientalske og australske faunaregioner. Den
tilsvarende vestre linjen, er «Wallaces linje» som
markerer maksimumsutbredelsen av pungdyrene
i den andre retningen. Se: Wallace's line.
LYGOPHILOUS. Det å leve og trives i mørke
eller skyggefulle habitater. Lygophil, en som
bebor mørke eller skyggefulle habitater.
LYME DISEASE (ECM, Lyme arthritis, Steere's
disease): Lyme sykdom, akutt inflammatorisk
bakterieinfeksjon som skyldes en spiroket,
Borrelia burgdorferi, som infiserer mennesket via
flått (Ixodes spp.); utbredt i USA og Vest-Europa.
Gnagere og hjortedyr er antatt naturlige reservoar verter. Et tidlig tegn på sykdommen er røde
utslett rundt flåttbittet med lokale inflammasjoner
og ødem. Ubehandlet kan sykdommen føre til
bl.a. alvorlige hjerte og nerveproblemer.
LYMPH: Lymfe(væske), vevsvæske, gulaktig
væske som dannes i lymfekjertlene og sirkulerer i
lymfeårene (Se: Lymphatic system). Lymfen som
for det meste består av vann, ligner fortynnet
blodplasma med det samme innhold, men med et
lavere nivå av større proteiner. Blodet bringer
med seg oksygen, næringsstoffer og væske ut til
vevene, som gir tilbake forbrenningsprodukter,
avfallsstoffer, fra kroppens metabolisme. Denne
vevsvæsken går både tilbake til blodet og blir ført
bort med veneblodet, eller til lymfen og blir ført
bort med lymfesystemet. Lymfe tømmes i
halsvenene på hver side av halsen. Lymfen har
også en meget viktig oppgave med å frakte hvite
blodlegemer, lymfocytter (ikke erythrocyttene),
rundt i kroppen da disse har en meget viktig
oppgave i å beskytte kroppen mot infeksjoner og
sykdommer (lymfocytter er en undergruppe av
leukocytter, de hvite blodcellene). I lymfe
transporteres også fett fra tarmen ut i kroppen.
Det som driver lymfen rundt i kroppen er
sammenklemminger og utvidelser av den omliggende muskulatur, og trykket fra nærliggende
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arterier. Se: Blood plasma, Lymph node og
Lymphocyte.
LYMPHADENITIS: Inflammerte lymfeknuter.
LYMPHANGIOSARCOMA. Kreftsvulst (sarcom)
som oppstår i cellene i lymfeåresystemet.
LYMPHATIC
SYSTEM:
Lymfeåresystemet,
lymfesystemet, et lukket nettverkssystem av
lymfeårer og lymfeknuter som begynner blindt ute
i vevet og løper mellom cellene og transporterer
lymfe, overflødig væske, proteiner, lymfocytter og
avfallsstoffer, tilbake til blodåresystemets to store
vener på hver side av halsen. Slik føres også
plasmaproteiner som har sivet ut av blodårene,
opp av lymfeåressystemet og bringer tilbake til
blodåresystemet. De små, tynnveggede lymfekapillarene samles til større tykkveggede lymfekar som også er forsynt med klaffer for å
forhindre at lymfe strømmer tilbake. Lymfeknuter
(som ikke er kjertler) forekommer med regelmessige mellomrom langs dette lymfesystemet,
og fungerer som sjekkesteder for immunsystemet
hvis oppgave det er å forsvare kroppen mot virus,
bakterier og kreftceller. Til sammen har mennesket mellom 500 – 1 000 lymfeknuter i kroppen. Lymfocyttene vandrer kontinuerlig mellom
disse lymfeknutene og annet lymfatisk vev, for å
jakte på farlige antigener, bakterier og virus, som
må nøytraliseres og fjernes, fagocytteres, brytes
ned og fordøyes av makrofager som gjenkjenner
antistoffet produsert av lymfocyttene (B-cellene)
festet på den fremmede agensen. Lymfocytter,
som er en undergruppe av leukocytter, omfatter
tre hovedtyper: B-celler, T-celler og naturlige
dreperceller (natural killer cells, NK-celler), som
alle har forskjellige oppgaver i immunforsvaret.
Se: Lymph og Lymphocyte.
LYMPHATIC TISSUE: Se: Lymphoid tissue.
LYMPHECTASIA: Utvidelse av lymfeårene.
LYMPH NODE: Lymfeknute, struktur av lymfatisk
vev tilknyttet lymfeåresystemet som fungerer som
kontrollstasjoner og filtre for immunsystemet
gjennom å registrere, nøytralisere og fjerne
fremmede agenser som f.eks. bakterier og virus
fra å trenge inn i blodstrømmen å forårsake
meget farlige infeksjonssykdommer I lymfeknutene angripes inntrengerne av lymfocytter og

etes opp av celler kalt makrofager. De 500-1 000
lymfeknutene hos mennesket som forekommer
spesielt i lysken, armhulene, halsen, tarmkrøset,
lungeroten og buken, inneholder først og fremst
lymfocytter av et enormt antall forskjellige kloner
for å kunne gjenkjenne de forskjellige antigenene. Det at lymfocyttene er konsentrert til
lymfeknutene, gjør at fremmede organismer,
stoffer og antigener, raskt kan bli påvist og
angrepet. Lymfeknuter er ikke lymfekjertler, selv
om det populært sies at man har opphovnede
kjertler eller kjertelhevelse på grunn av en
infeksjon. Se: Lymph, Lymphatic system og
Lymphocyte.
LYMPHOCYSTIS: Sykdom hos marine og ferskvannsfisk på hud og finner som skyldes et virus i
slekten Lymphocystivirus (familie Iridoviridae).
LYMPHOCYTE: Lymfocytt, en undergruppe av
hvite blodlegemer (blodceller, leukocytter) som
har en viktig rolle i kroppens immunforsvar mot
inntrengere som virus og bakterier. De tilhører de
såkalte immunkompetente cellene i kroppen som
gir cellulær immunitet eller kan produsere
antistoffer. Lymfocyttene finne i alle typer vev,
bortsett fra det sentrale nervesystem, og har en
meget variabel livslengde, fra 2 til 200 dager.
Spesielt finner man dem i det lymfatiske vevet,
lumfeknutene, milten, mandlene og tynntarmen,
lymfeknutene og lymfen, og rundt infeksjonssteder i kroppen der de deltar i immunresponsen. Lymfocyttene omfatter tre hovedtyper: B-celler, T-celler og naturlige dreperceller
(natural killer cells, NK-celler), som alle har
forskjellige oppgaver i immunforsvaret. Til
sammen utgjør de ca. 1/3 av de hvite blodcellene, leukocyttene, i kroppen. T-celler og Bceller er identiske, men kan adskilles på
antigenene på celleoverflaten, produserer et
enormt antall forskjellige antigenreseptorer
(proteiner) på overflatene som binder seg til de
fremmede agensene (antigenene). Hver celle
som produseres blir unik under modningsprosessen mht. disse antigenreseptorene (Agr),
og når cellen deler seg videre bevares den
spesielle antigenreseptor-typen slik at det dannes
kloner. Samtidig læres cellene opp til ikke å
reagere mot kroppens eget vev med immunitetsreaksjoner. B-celler står for den humorale
immuniteten, dvs. immunitet som formidles via
sirkulerende antistoffer som skilles ut i blodet, der
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antigenreseptorene (Agr) kalles antistoffer (immunglobuliner). Antistoffene binder seg til antigen
overalt i kroppen utenfor cellene, virus inni
cellene er beskyttet mot antistoffet, og
uskadeliggjør antigenene på forskjellige måter:
Gjennom inaktivering ved blokkering av deres
festeevne, utfelling (presipitering), fagocyttering nedbryting og eting vha. makrofager, komplementaktivering (proteiner i blodet som utfører en
rekke forskjellige immunitetsfunksjoner) og antistoff avhengig celledrap vha. NK-celler. T-cellene
er ansvarlige for immunitet via immunsystemets
celler (Se: CMI), de produserer ikke antistoffer og
virker på andre måter enn B-cellene. Tre
hovedtyper forekommer: Cytotoksiske T-celler, Thjelpeceller og regulatoriske T-celler. Men Tcellene kan utskille andre stoffer enn antistoff,
f.eks. interferon, interleukiner og kjemokiner som
kan mobilisere andre celler i kroppen til forsvar
mot fremmed invasjon, deriblant aktiviteten til Bcellene. Både B- og T-cellene (som hukommelsesceller) gir forsterket immunforsvar mot ny
infeksjon med samme antigener, dvs. tilhører det
adaptive immunforsvaret. NK-cellene (natural
killer (NK) cells) som ikke er oppdelt i kloner,
omfatter det immunforsvaret som frigjør cytokiner
og kan drepe virusinfiserte celler og kreftceller;
de har særlige reseptorer rettet mot HLAmolekyler (dvs. humane leukocytt-antigener). NKceller dreper på to måter, enten ved hjelp av
molekyler (perforiner) som perforer membranen i
målcellen eller ved hjelp av (signal)molekyler
som programmerer celledød (Se: Apoptosis).
Se: Leucocyte, Lymph, Lymphatic system og
Lymph node
LYMPHOCYTIC CHORIOMENINGITIS (LCM):
Virusinfeksjon (Arenaviridae) som overføres til
mennesket fra husmus gjennom forurenset mat,
utbredt over hele verden.
LYMPHOCYTOSIS: Lymfocytose, økt
lymfocytter i blodet. Se: Lymphocyte.

antall

LYMPHOID: Lymfe-lignende eller som har med
lymfe å gjøre. Lymfoid vev er det samme som
lymfatisk vev (Lymphatic tissue), dvs. vev som
produserer lymfocytter eller er spesielt rikt på
lymfocytter. Se: Lymph, Lymphatic system og
Lymphocyte.

LYMPHOIDECTOMY:
lymfoid vev.

Kirurgisk

fjerning

av

LYMPHOKINES: Lymfokiner, biologisk aktive
substanser som produseres av T-lymfocytter når
disse reagerer med antigen. Omfatter mange
typer av proteiner (e.g. interleukiner, interferon,
lymfotoksin) som ikke er antistoffer og som
frigjøres fra T-lymfocyttene når antigenet lymfocyttene er aktivisert mot, bindes til celleoverflaten. Lymfokinene er mediatorer i mange
viktige cellulære immunreaksjoner (CMI).
LYMPHOMA: Lymfoma, stammer fra lymfoide
celler, cellevekst (tumor, malign) i lymfeknutene.
LYMPHOPENIA: Lymfopenia,
lymfocytter i blodet.

nedsatt

antall

LYMPHOPOIESIS: Lymfopoiese, utviklingen av
lymfocytter.
LYNX: Gaupe, eurasisk gaupe (Lynx lynx),
mellomstort kattedyr i slekten ekte gauper (Lynx)
i familien (Felidae). Det er beskrevet en rekke
underarter av gaupe. Gaupa med ca. 250
reproduserende individer i Norge, står oppført
som sterkt truet på Norsk rødliste for arter (2015;
men arten regnes av IUCN som livskraftig).
LYOCYTOSIS: Histolyse gjennom ekstracellulær
fordøyelse. Se: Histolysis.
LYOPHILIZATION: Se: Freeze drying.
LYRATE (LYRIFORM): Lyre-formet, med to
parallelle elementer som i enden bøyer seg i
motsatte retninger.
LYS (K): Forkortelse for: Aminosyren lysin.
LYSE: Se: Lysis.
LYSENKOISM: Lysenkoisme, ideologisk genetikk, anti-genetisk vitenskap formet etter politiske
filosofier som avviste Mendelsk arv, godtok arv
av ervervede karakterer og avviste arv gjennom
naturlig seleksjon. I snever mening er Lysenkoismen brukt til å beskrive miljømessig arv av
ervervede egenskaper. I vid mening symboliserer
termen de ødeleggende konsekvenser ved å la
vitenskap underordnes politisk ideologi. Lysen-
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koismen er oppkalt etter russeren Trofim D.
Lysenko (1898-1976) som fra 30-årene under
Stalin og videre under Khrusjtsjov, forhindret
genetisk forskning i Russland og var ansvarlig for
henrettelsen av en rekke fremtredende russiske
genetikere. Stalin støttet Lysenkoismen. Lysenkoismen avviste klassisk genetikk, benektet
eksistensen av gener og hevdet at all variabilitet
mellom organismene kun har sin årsak i miljømesige forandringer. Lysenkoismen rådet i
Sovjetsamveldet i årene fra ca. 1940 til 1960. I
dagens verden benyttes termen Lysenkoisme
ikke som synomymt med pseudovitenskap for
den utgir seg tross alt som vitenskap, men som
et angrep på vitenskap i seg selv da den avviste
vitenskapelig sannhet og vitenskapelig metodikk.
Se: Lamarckism.
LYSIMETER: Instrument for å måle vanntapet fra
både plantene og jorden i et gitt område.
LYSIN: Lysin, substans (bakterielt toksin,
antistoff eller komplement) som medfører ødeleggelse av celler, spesielt bakterier. Se: Lysis.
LYSINE (K, Lys): Lysin, én av de 20 vanlige
aminosyrene i proteiner; en essensiell aminosyre.
Se: Amino acid.
LYSIS (Lyse): (1) Briste, sprekke, revne; (2)
Oppløsning, disintegrering, lyse av celler (særlig
bakterier) gjennom sprengning av cellemembranen. Ødeleggelsen kan skyldes normale
metabolske prosesser forårsaket av lysosomer
eller være en cellulær reaksjon basert på
lymfocytter mot f.eks. en bakterie infeksjon (Se:
Lysosome); (3) Senkning av feber, sykdomsforbedring.
LYSOGENIC CYCLE: Sykel hos bakteriofager
(virus) der fagen blir en stabil komponent (profag)
i bakteriens genom.
LYSOGENIC REPRESSOR: Protein
som
forhindrer en profag å overgå til en «lytic cycle».
Se: Lytic cycle.
LYSOGENIZATION: Lysogenisering, det å infisere en bakterie med et bakteriofag gjennom
lysogeni. Se: Lysogeny.

LYSOGENY: (1) Lysogeni, integreringen av et
virus som profag i genomet til en vertsbakterie,
dvs. dannelse av et stabilt forhold mellom et
bakteriofag og en vertsbakterie slik at infeksjonen
ikke medfører syntese av flere fag. Bakteriofagen forekommer latent og integrert i vertens
genetiske apparat, men kan fortsatt aktiveres ved
hjelp av visse stimuli eller replisere når bakteriekromosomet repliserer seg. Fenomenet er
utbredt blant strainer av forskjellige bakteriearter
som kalles lysogener; (2) Bakteriofag reproduksjon i bakterier for deretter spredning etter å
ha sprengt seg gjennom bakterienes cellevegg.
LYSOSOME: Lysosom, vesikkel i cytoplasmaet
hos eukaryoter (spesielt dyr) som frakter
hydrolytiske enzymer, fordøyelsesenzymer, og
som utgjør organeller (0,1 - 0,80 µm) av varierende morfologi, omgitt av en membran.
Lysosom-membranen danner skillet mellom
enzymene inni organellen og cytoplasmaet
utenfor; enzymene omfatter sure hydrolaser, ca.
50 typer av fosfataser, glykosidaser, peptidaser,
sulfataser, proteaser, nukleaser og lipaser.
Lysosomene fusjonerer med membranen til en
vakuole fyllt med partikler som deretter kan
fordøydes ved hjelp av enzymene i lysosomene;
lysosomene kan hydrolysere alle former for
makromolekyler og er ansvarlige for fordøyelsen
av materialet i mat-vakuolene, oppløsningen av
fremmede partikler (og bakterier) i cellene og
etter celledød, selve nedbrytningen av cellestrukturene. Generelt omfatter lysosom funksjonene: (a) Fordøyelse av materiale opptatt via
endomitose (gjennom fusjon med materialet og
dannelse av en vakuole), (b) ødeleggelse av
overflødige organeller (autofagi), (c) lagring av
ufordøyelige restmaterialer, (d) generell ødeleggelse av cellemateriale (autolyse), og (e)
frigjørelse av enzymer til utsiden av cellen.
Lysosom-membranene stammer (antagelig) fra
Golgi apparatet og hydrolasene er syntetisert fra
det endoplasmatiske reticulum. Selve enzym
aktiviteten starter ikke før membranen ødelegges, noe som er antatt å stå under hormonell
kontroll. Lysosomer er antagelig årsaken til
vevsoppløsningen hos dyr som gjennomgår
metamorfose. Se: Autophagy, Autolysis, Endomitosis, Golgi body, Lysis, Organelle og Vacuole.
LYSOZYME: Lysozym, anti-bakterielt enzym,
enzym som dreper bakterier gjennom å ødelegge
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polysakkarid-komponentene i celleveggen. Lysozymer forekommer i kroppsvæskene hos pattedyr
(tårer og spytt) og produseres også i huden.
LYSSA: Se: Rabies.
LYTIC: Lytisk, stadiet i en bakteriofags livssyklus
da vertscellen ødelegges under frigivelse av nye
fager eller da en bakteriecelle frigir fager uten
selv og drepes. Fager med en lysogen livssyklus
kalles virulente fager. Se: Lysis.
LYTIC CYCLE: Lytisk syklus, sykel hos et
bakteriofag (lytic virus) fra adsorpsjonen på en
mottagelig celle (lytic infection) til den tar over
bakteriens vekst og reproduksjonsaktiviteter for å
uttrykke sine egne gener, dvs. å lage kopier
(replikere) av seg selv. Se: Lysis.
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M
M (m): Forkortelse for: (1) Mega; (2) Aminosyren
methionin (methionine); (3) Molar (mol/l); (4)
Maskulin (masculine); (5) Meter (m, metre); (6)
Million; (7) Se: Mihi; (8) S: m-.
M I, M II: Forkortelse for: Metafasen ved henholdsvis første og andre meiotiske deling.
M 13: Bakteriofag som infiserer visse strainer av
Escherichia coli.
MA. (Mega anna): Forkortelse for: Én million år
(106 år).

MACH NUMBER (Ma): Mach-tall, et dimensjonsløst antall lik den relative hastighet til et legeme i
et medium (væske/luft) i forhold til den lokale
hastigheten av lyd i det samme medium. Machtall over 1 angir supersonisk hastighet, over 5 er
en hypersonisk hastighet.
MACRACANTHORHYNCHOSIS OF SWINE:
Sykdom hos svin som skyldes infeksjon med
krasseren (i klassen Acanthocephala) Macracanthorhynchus hirudinaceus.
MACR- (Macro-): Prefiks som betyr svær, lang,
store dimensjoner.

M-: Se: Milli-.
MAB: Forkortelse for: Monoklonalt antistoff. Se:
Monoclonal antibody.
MAC (Maximum allowable concentration):
Forkortelse for: Maksimalt tillatt konsentrasjon,
den maksimalt tillatte konsentrasjon av skadelige
eller giftige stoffer i naturen og på arbeidsplasser.
Se: MEL.
MACERATE: (1) Bløte opp forskjellige substanser i en væske; bryte ned til mindre deler
gjennom bløtlegging; (2) Det å gjøre at noen føler
seg bløt, vokse seg tynn eller svak.
MACERATION: (1) Avmagring, uttæring, pine,
martring, utbløting; (2) Fragmentering og separasjon av deler av et individ for mikroskopiske
undersøkelser, ofte gjennom kjemisk behandling
med sterke syrer; (3) Innen paleontologi,
oppsmuldringen av sedimentære bergarter gjennom kjemiske og fysiske teknikker for å utvinne
(ekstraktere) og konsentrere syreresistent
kerogen og mikrofossiler. Se: Kerogen.
MACHINE: (1) Bearbeide, fabrikkere; (2) Maskin,
apparat eller instrument som er konstruert for å
utføre mekanisk arbeid gjennom at maskinens
enkelte deler i et samspill utfører et spesielt
arbeid. Maskiner er basert på at en relativ liten
kraft (the effort) gjennom en maskin brukes til å
overkomme en større kraft (the load), f.eks. å
løfte noe tungt ved hjelp av taljer.

MACROBENTHOS: Makrobenthos, de relativt
større organismene (> 1mm) som lever (bentisk)
på sjøbunnen. Se: Benthos, Meiobenthos, Mesobenthos og Microbenthos.
MACROBIOTA: Makrobiota, enhver organisme
som er stor nok til å bli sett med det nakne øye;
makroskopiske organismer over et par centimeter
i lengde. Omfatter spesielt virvelløse dyr som
meitemarker, bløtdyr, insekter og edderkoppdyr,
og blant virveldyrene, de jordboende artene. Se:
Mesobiota og Microbiota.
MACROBIOTIC: (1) Lengelevende, som lever
lenge; (2) Av, relatert til eller det å servere
makrobiotisk mat basert på de kinesiske
kosmologiske prinsippene av yin og yang; (3)
Person som praktiserer prinsippene om å benytte
makrobiotisk mat.
MACROCEPHALIC: Unormalt stor hjernekasse.
MACROCLIMATE: (1) Makroklima, klimaet i en
større geografisk region; (2) Makroklima, de
meteorologiske faktorene målt ca. 1,5 m over
bakken for å redusere innflytelsen fra jordbunn,
topografi og vegetasjon, og som omfatter bl.a.
temperatur, nedbør, relativ fuktighet og antall
soltimer. Se: Microclimate.
MACROCYTE (Megalocyte): Makrocytt, en
unormal stor, rød blodcelle som forekommer
spesielt ved visse former for blodmangel
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(pernicious anemia, farlig eller skadelig anemi)
og leversykdommer.

fragmenter (makroflora) i de forstenede
fragmentene. Se: Flora og Microflora.

MACRODICHOPATRIC: Se: Dichopatric.

MACROFOSSIL: Makrofossil, fossil stor nok til å
kunne oppdages og undersøkes med det blotte
øye. Se: Megafossil.

MACROENVIRONMENT: Makromiljø, makroomgivelse, miljøet eller omgivelsene utenfor
vertens kropp. Se: Microenvironment.
MACROEVOLUTION
(Macrophylogenesis,
Megaevolution,
Transpecific
evolution):
Makroevolusjon, de omfattende evolusjonære
prosessene slik som utviklingen av forskjellene
mellom de høyere kategoriene innen klassifikasjonssystemet, dvs. på artsnivået (Se: Speciation, Extinction) og over (slekt, familie, orden,
klasse, rekke, rike). Makroevolusjon omfatter alle
prosessene som kan forklare de store
evolusjonære (fenotypiske) karakterforskjellene
mellom organismer på høyere klassifikasjonsnivå
sett i en geologisk tidsskala. Evolusjon under
artsnivået, dvs. innen arten, kalles mikroevolusjon. Etter Darwinismen regnes ikke makroevolusjon å representere et fundamentalt
forskjellig evolusjonært fenomen som involverer
andre mekanismer enn ved mikroevolusjonen
(akkumulering av små forandringer), selv om
dette hyppig diskuteres innen evolusjonsbiologien og biosystematikken. Se: Quantum
speciation, Microevolution og Speciation.
MACROEVOLUTIONARY TRADE-OFF: Konflikt
definert gjennom en negativ korrelasjon mellom
to karakterer eller karaktertrekk over artsnivået i
de tilfeller da begge karakterer eller karaktertrekk
fiksert innen arten. Se: Microevolutionary tradeoff.
MACROFAUNA: Makrofauna, fauna som kan
observeres uten bruk av mikroskop, større enn
mikrofauna, men ikke store nok til å bli betraktet
som megafauna (Se: Megafauna). Se: Fauna og
Microfauna.
MACROFLORA (Flora): Makroflora, flora som
kan observeres uten bruk av mikroskop, større
enn mikroflora, og vanligvis synonymt med flora.
Innen paleobotanikk viser makroflora til
samlingen av plantefossiler i et sedimentært
berg; flora i denne sammenhengen er samlingen
av de levende plantene som vokste i et spesielt
område og som man kan gjenfinne som

MACROGAMETE (Megagamete): Makrogamet,
den største av to anisogameter (Se: Anisogamous) og som vanligvis representerer den
hunnlige gamet (ovum, ovule) som blir produsert
under heterogami. Se: Anisogamy, Heteroganmy
og Microgamete.
MACROGAMETOCYTE: Makrogametocytt, det
infiserte røde blodlegemet som inneholder den
hunnlige formen av malaria parasitten som når
den blir opptatt av malariamyggen blir til en
makrogamet. Se: Gametocyte og Microgametocyte.
MACROGAMY: Se: Hologamy.
MACROGENESIS: Makrogenese, evolusjon av
nye arter og typer gjennom drastiske, omfattende
og plutselige mutasjoner. Se: Saltation.
MACROGYNE: En hunn- eller dronningmaur av
uvanlig stor størrelse.
MACROLECITHAL: Med en stor mengde plomme. Se: Microlecithal.
MACROMERE: Makromer, en stor celle dannet
gjennom forskjellig og ulik kløvning tidlig i den
embryologiske utviklingen.
MACROMOLECULE: Makromolekyl, store, komplekse molekyler med høy molekylvekt (> 1 000
Dalton) og kolloidale egenskaper, lik nukleinsyrer
(DNA, RNA), stivelse og proteiner. Makromolekyler er ofte polymerer. Se: Colloids.
MACROMORPHOLOGY: Makromorfologi, grovmorfologi, grossmorfologi, den ytre morfologien.
MACROMUTATION: Makromutasjon, mutasjoner
som medfører store fenotypiske forandringer;
teorien om en umiddelbar evolusjon av nye taksa
gjennom en mutasjon som umiddelbart etablerer
reproduktiv isolsjon. Mutasjoner med effekt på de
tidligste stadiene i et indvids utvikling, kan ha
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store fenotypiske og utviklingsmessige konsekvenser Samtidig kan makromutasjoner tidlig i et
individs utvikling (Se: Ontogeny), medføre raskere eller direkte overgang til en ny, relativt stabil
art eller form som avviker klart fra det opprinnelige utgangspunkt (Se: Macromutationism).
Makromutasjoner er også foreslått å være en
hovedmekanisme for evolusjon (Se: Hopeful
monster) og har hatt en sentral posisjon innen
diskusjonene om artsdannelsesprosesser og
makroevolusjon. Generelt fører imidlertid slike
makromutasjoner til dårligere tilpasninger, men
som eventuelt senere kompenserende mutasjoner kan rette opp. Makromutasjoner medfører
forandringer på alle nivåer: (a) Gen nivået
(mengde DNA som reorganiseres), (b) fenotype
nivået (omfanget av egenskaper uttrykt), og (c)
fitness nivået. Generelt produserer makromutasjoner fenotyper utenfor den karaktervariasjon
som forekommer i en gitt populasjon. Se: Fitness,
Macroevolution og Micromutation.
MACROMUTATIONISM:
Makromutasjonisme,
teorien at nye taksa oppstår vesentlig gjennom
makromutasjoner som etablerer både reproduksjonsmessig isolasjon og nye tilpasninger
samtidig.
MACRONUCLEUS (Meganucleus): Makronukleus, den største av de to typer av kjerner hos
flimmerdyr (ciliater). Makronukleus inneholder
nukleoli og er typisk polyploid og gjennomløper
direkte deling uten mitose. Under konjugasjonen
disintegrerer makronukleus, og en ny dannes
gjennom karyogami. Makronukleus som inneholder tusener av kromosomer der hver forekommer i mange kopier, kontrollerer organismens metabolisme, de ikke-reproduktive cellefunksjonene og fenotypen gjennom syntese av
mRNA. Se: Karyogamy, Micronucleus og mRNA.
MACRONUTRIENT (Major element): Makronæringsstoff, grunnstoffer som karbon, hydrogen,
oksygen, nitrogen, fosfor, svovel, magnesium,
kalsium, kalium og jern eller andre substanser
som organismer behøver i større mengder for
optimal vekst. Se: Micronutrient.
MACROORGANISM: Makroorganisme, organisme som kan sees med det blotte øye. Se:
Microorganism.

MACROPARAPATRIC: Se: Parapatric.
MACROPARASITE (Helminths): Makroparasitt,
parasitt som er synlig med det blotte øye og som
generelt ikke gjennomløper direkte oppformering
i sluttverten. Isteden produserer den spredningsstadier (egg, larver) som må ut av sluttverten og
ofte gjennomgå en komplisert livssyklus og
utvikling før infeksjon av en sluttvert. Makroparasitter omfatter de fleste helminter og
parasittiske leddyr. Immunresponsen som disse
metazoer induserer, er generelt avhengig av
antall parasitter som er til stede i en gitt vert
(infeksjonsintensiteten, parasite load) og tenderer
til å være av relativt kortvarig natur. Se: Microparasite.
MACROPHAGE: (1) Dyr som eter store partikler
(Se: Microphage); (2) Makrofag («fagocytt»), en
type hvite blodceller (leukocytter) i immunsystemet, dannet gjennom deling av monocytter,
og som omfatter ikke-lymfoide mononukleære
celler som kan feste seg til andre celler og som
har viktige fagocyttiske funksjoner, dvs. de
beskytter kroppen gjennom å ete og fordøye
gjennom fagocytose og pinocytose (Se: Phagocytosis og Pinocytosis), mikrober, bakterier,
kreftceller, avfallsstoffer (debris), døde celler
(som de utbrukte røde blodlegemene) og alt
annet som ikke har de rette proteiner som en
frisk kropp skal ha. Makrofagene er store (10 - 21
µm), bevegelige (amøboide) celler og forekommer hos alle virveldyr og som nevnt,
stammer fra monocytter (mononukleære fagocytter) og kan karakteriseres ved en hesteskoformet kjerne og et ikke-granulært cytoplasma.
Makrofager forekommer i hele kroppen, men
særlig i milten, lymfeknutene, leveren, lymfen,
bindevevet og ikke minst i lungene der de eter
støv, fibre og andre inhalerte partikler. De forekommer også i stort antall ved infeksjonssteder i
kroppen. Makrofagene som er større enn
fagocyttene og lever lengre, har viktige roller
innen CMI (Se: CMI), inflammasjonsreaksjonene,
antistoffdannelsen og for hypersensivitetsreaksjonene. De produserer bl.a. cytokiner, små
proteiner (peptider) som er viktige signalstoffer
mellom cellene (cytokinene kan ikke passere
dobbeltmembran og entre cellenes cytoplasma),
og som omfatter bl.a. kjemokiner, interferoner,
interleukiner og lymfokiner, substanser som er
viktige i responser mot infeksjoner (immun-
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responser), inflammasjoner, fysiske skader
(traumaer), blodforgiftning (Se: Sepsis) og kreft.
Makrofager er også viktige ved reparasjon av
skader i muskulatur, sårheling og regenerasjon
av lemmer (hos salamandre). Noen makrofager
har klasse II MHC antigener og kan derfor virke
som antigen-presenterende celler til T-lymfocyttene. De har reseptorer på celleoverflaten for
f.eks. Fc delen av IgG, for komplement
komponenten C3b og for IgE. Aktiveringen av
makrofager til en karakteristisk ikke-spesifikk,
antimikrobisk aktivitet, krever tilstedeværelse av
aktiverte T-celler eller enkelte av deres produkter.
MACROPHAGOUS: Som eter partikler eller
byttedyr av relativt stor størrelse. Se: Heterotroph
og Microphagous.
MACROPHANEROPHYTE: Se: Megaphanerophyte.
MACROPHTHALMIC: Det å ha store øyer, øyer
større enn normalt.

(diskontinuerlig) fra andre arter i samme slekt.
Se: Polymorphy.
MACROSPORE (Megaspore): Makrospore, den
større av to typer haploide sporer som dannes av
karplanter og som betraktes som den hunnlige
sporen. Se: Megaspore og Microspore.
MACROSYMBIONT: Makrosymbiont, den største
av de to partnere i en symbiotisk assosiasjon. Se:
Microsymbiont og Symbiosis.
MACROTAXONOMY: Makrotaksonomi, taksonomi anvendt på de høyere biologiske enhetene
(taxonomic ranks) fra underslekt (subgenus),
slekt, familie, orden og til klasse, dvs. det å
formelt beskrive og navnsette supraspesifikke
taksa og det å klassifisere alle levende og
utdødde arter innen disse høyere enhetene.
Metodene omfatter tre skoler: Fenetikk (Se:
Phenetic classification), kladistikk (Se: Cladistics)
og klassisk evolusjonær klassifikasjon (Se:
Evolutionary method). Se: Microtaxonomy og
Taxonomy.

MACROPHYLOGENESIS: Se: Macroevolution.
MACROPHYTE: Makrofytt, en plante som kan
sees med det blotte øye; term brukt om større
akvatiske planter. Se: Microphyte.
MACROPHYTOPHAGOUS: Som eter kun på
større plantemateriale.
MACROPLANKTON (Megaplankton): Makroplankton, større planktoniske organismer (20 200 mm i diameter), f.eks. maneter som driver
mer eller mindre fritt med havstrømmene. Se:
Megaplankton, Microplankton og Plankton.
MACROPTEROUS: Som har en stor vinge.
MACROSCOPIC (Megascopic): Makroskopisk,
organismer eller ting som kan sees med det
blotte øye, dvs. som har relativt stor størrelse.
Se: Megascopic og Microscopic.
MACROSOMATIC (ANIMAL): Dyr med godt
utviklede lukteorganer og luktesans. Se: Microsomatic (animal).
MACROSPECIES: Makroart, en større, vanligvis
polymorfisk art, som er markert forskjellig

MACROTHERMOPHILOUS: Det å leve og trives
i varme biotoper som tropene.
MACROTRICHIUM: Ett av de lengre hårene som
forekommer spesielt langs venene på vingene til
forskjellige insekter. Se: Microtrichium.
MACROTUBULE: Makrorør, makrokanal, makrotubul, kanaler med relativ stor diameter (30-50
nm), større enn mikrotubulene, og dannet
gjennom polymerisering av mikrorør-proteiner.
Makrorør kan opptre under meiosen og
organiseringen av spindelen. Se: Microtubule.
MACROZOOGEOGRAPHY: Makrozoogeografi,
studiet av utbredelsen og spredningen av de
høyere taksa fra underslekt (subgenus) og
oppover (slekt, familie, orden, klasse) over større
områder. Se: Microzoogeography.
MACROZOON (Macrozoan):
observeres med det blotte øye.

Dyr

som

kan

MACRUROUS: Som er lang-halet.
MACULA (Macule): (1) Fargeplett, plett, flekk;
(2) Et begrenset hudparti som avviker i farge fra
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den omgivende huden, men som er i nivå med
den.

større mineralkorn enn lava som størkner på
jordoverflaten. Se: Lava og Volcan.

MACULATION: Flekkdannelse, flekker, pletter.
Maculate, flekket, spettet (blotched).

MAGNESIUM (Mg): Magnesium, sølv-hvitt,
metallisk grunnstoff som hører til gruppe II i
grunnstoffenes periodesystem og med atomnummer 12, atommasse (u) 24,312, smeltepunkt
651oC og kokepunkt 1 170oC. Magnesium som
finnes bl.a. i sjøvann, er et essensielt grunnstoff
for de levende organismene. Magnesium brukes i
en rekke legeringer. Kjemisk er det et meget
reaktivt stoff (bl.a. med halogenene, svovel og
nitrogen) og brenner med en intens hvit flamme; i
luft danner det et beskyttende oksidlag.
Magnesium er involvert i nesten alle kroppslige
funksjoner, bl.a. ved overføring av nerveimpulser
i muskelcellene, dannelsen av ben, regulering av
blodsukkeret, hjelper til med å forbrenne fett og å
produsere energi. Magnesium fungerer som en
cofaktor for forskjellige enzymer og er en
bestanddel av plantenes klorofyll. Mangel på
magnesium kan gi depresjon, magebesvær,
hjertesykdommer og muskelverk. Magnesium
finnes først og fremst i grønne grønnsaker, fisk,
kjøtt og kornsorter. Anbefalt dagsinntak for
voksne er 300-350 g. Se: Essential elements.

MADAGASCAN FAUNAL SUBREGION (Malagasy subregion): Innen zoogeografi, en underregion av den Etiopiske region omfattende Madagaskar, Komorene, Seychellene og Mascareneøyene (Mauritius, Réunion, Rodrigues med
naboøyer). Faunaen i denne subregionen er
forskjellig fra den på det Afrikanske kontinent, og
faktisk så forskjellig at enkelte rangerer den som
en egen faunaregion. Blant annet Madagaskar
omfatter en rekke endemiske dyregrupper som
ikke forekommer andre steder, hele fem ordener,
og fire av fem familier av lemurer, forekommer
kun på Madagaskar. Madagaskar mangler også
de mer avanserte apene (apes) og apekattene
(monkeys) som lever på det Afrikanske kontinent.
MADGE: Tårnugle, slørugle (Tyto alba), mellomstor fugl i tårnuglefamilien (Tytonidae).
MADID: Våt, fuktig.
MAFIC: Som angår berg som er rikt på
mørkfarget magnesium og jern mineraler i en
smeltebergart. Se Igneous.
MAELSTROEM: Malstrøm, virvelstrøm på havet,
en kraftig tidevannstrøm som skaper virvelbevegelser i trange sund fremkalt av tidevannet
(flo og fjære). Malstrøm er også løselig brukt for å
beskrive en virvelstorm på havet.
MAGGOT: Maggot, larve, maddik, mark, åme,
insektlarve hos tovingene (Diptera).
MAGMA: Magma, bergartssmelte, varmt, helt
eller delvis smeltet, flytende gassholdig stenmateriale dannet i jorden og før materialet når
jordens overflate. På overflaten kalles det
smeltede stenmaterialet, lava. Magma dannes
under høyt trykk inni jorden på dybder under 16
km. Magma kan akkumuleres i magmatiske rom i
jorden som fungerer som reservoarer for vulkansk virksomhet. Magma kan størkne eller
krystallisere til magmatiske bergarter, størkningsbergarter, smeltebergarter og eruptiver. Størkningssprosser dypt nede i jorden, gir dannelse av

MAGNET: Magnet, materiale som produserer et
usynlig magnetisk felt som kan tiltrekke seg ferromagnetiske materialer (permanentmagneter) slik
som jern, kobolt og nikkel og deres legeringer
(kun disse tre grunnstoffene er ferromagnetiske
ved romtemperatur; ved oppvarming forsvinner
den ferromagnetiske egenskapen) og ferrimagnetiske materialer som f.eks. bly-jernoksid
(PbFe12O19) og yttrium-jern granat (YIG). Magneter kan frastøte eller tiltrekke andre magneter.
Et magnetisk felt er det kraftfeltet som omgir de
magnetiske polene på en magnet eller den strøm
som går gjennom en leder der det forekommer
en magnetisk fluks (). Det finnes forskjellige
former for magnetisme, der ferromagnetisme er
den sterkeste og den man vanligvis møter i
praksis. Andre former som produserer svakere
magnetfelt, er paramagnetisme (oppstår kun når
et ytre magnetfelt forekommer), diamagnetisme
(effekt som finnes i alle stoffer utsatt for et
magnetfelt, og som motvirker magnetfeltet, dvs.
er motsatt rettet) og antiferromagnetisme (f.eks.
FeO, CoO og NiO). Permanente magneter lages
av et materiale som kan magnetifiseres av et ytre
magnetfelt og lagre sitt eget magnetfelt når det
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ytre magnetfeltet fjernes; det vanligste er basert
på jern og dets legeringer. Ferromagnetisme er
meget viktig innen industri og moderne teknologi
og fenomenet benyttes innen mange elektriske
og elektromekaniske redskaper og apparater,
som f.eks. elektromagneter, elektromotorer,
generatorer, transformatorer, og for magnetisk
lagring av data; Se: Magnetic tape). Magnetometer er én av en rekke forskjellige typer av
instrumenter som sammenligner styrken på
magnetfeltene på forskjellige steder eller måler
feltstyrkens absolutte verdi. Se: Magnetism.
MAGNETIC ANOMALY: Innen geofysikk, magnetisk anomali, lokale variasjoner i jordens
magnetiske felt og polaritet som indikerer variasjoner i kjemi eller magnetisme i berggrunnen.
MAGNETIC
NANOPARTICLES
(mNPs):
Magnetiske nanopartikler, mikroskopiske partikler
(< 1µm) som kan manipuleres i et elektrisk felt.
Partiklene inneholder magnetiske stoffer slik som
jern, nikkel og kobolt eller legeringer med slike
stoffer.
MAGNETIC POLES: (1) De to endene på en
naturlig eller kunstig magnet og som linjene i en
magnetisk kraft er rettet (Se: Magnet); (2)
Magnetiske poler, de to punktene til jordens
magnetfelter der linjene for de magnetiske
kreftene er vertikale (dvs. der en magnetisk nål
peker vertikalt). De magnetiske polene forandrer
seg sakte og er ikke identiske med de
geografiske polene. Den magnetiske Nordpolen
befinner seg for tiden i Nord-Canada (ca. 70o N
bredde, 100o V lengde), den magnetiske sødpol
befinner seg i Antarktisk (ca. 68o S bredde, 143o
Ø lengde). En linje gjennom de magnetiske
polene er ca. 120 mil fra jordens senter.
Magnetiske stormer kan forekomme som skyldes
forstyrrelser i magnetfeltene antagelig pga. blant
annet solflekk aktiviteter. Slike magnetiske
stormer kan skape store forstyrrelser i
radiomottak og problemer for magnetisk baserte
undersøkelser. Intensiteten av jordens magnetfelt
måles ved hjelp av et magnetometer.
Magnetosfæren er den sonen rundt jorden der
magnetfeltet befinner seg (Se: Magnetosphere).
Utstrekningen er mye lengre på den siden av
jorden som vender vekk fra solen pga. av trykket
fra solvinden (Se: Geomagnetic poles).

MAGNETIC TAPE (Tape): Magnetisk tape, tape,
lydbånd, plastikkfilm (1/4” bred med ett, to eller
fire spor for opptak av lyd) dekket på en side med
magnetiserbart jernoksid (Fe2O3) som kan
benyttes for magnetisk opptak av lyd eller som
lagringsmedium for informasjon fra datamaskiner.
Oppfinnelsen av magnetisk tape (gjort av en tyskøsterisk ingeniør, Fritz Pfleumer, i 1928) revolusjonerte krinkastingen da lydopptak kunne lagres
og sendes senere; «live»-sendinger var ikke
lengre en nødvendighet. Forskjellige gramofonopptak kunne også kombineres i ett lydspor, og
innen computer-teknologi kunne store mengder
data mekanisk lagres og arkiveres for lengre
perioder og enkelt hentes ut. I båndopptakere
trekkes en oppvindet tape fra en spole til en
annen tom spole over et lydhode (elektromagnet
som omformer magnetiske signaler til elektriske
signaler, og vice versa). I senere år har nye
teknologier overtatt for den magnetiske tapen,
men fortsatt er teknologien i bruk. Tandberg
Radiofabrikk produserte sin første båndopptaker i
1952 (Modell 1), fra 1956 også med stereo lyd;
produksjonen ble avsluttet i 1983.
MAGNETISM: Magnetisme, fenomener knyttet til
magnetisk felt (magnetfelt) som er en kraft som
skyldes elektriske ladninger i bevegelse og som
virker på avstand. Elektrisk strøm produserer
alltid magnetisme da elektronenes bevegelse og
spinn, tilsvarer små strømkretser slik at enkeltatomene produserer magnetiske felter rundt seg
der styrken på magnetfeltet avhenger av elektron
antallet, deres bevegelse og spinn. Egenskapene
til en stor magnet, oppstår som en sum av alle
disse magnetiske momentene i magnetens
atomer og molekyler. Elektromagnetisme er
sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme. Jorden er også en magnet som danner et
jordmagnetisk felt som benyttes til orientering og
navigasjon. Magnetiske krefter ligger også bak
virkningen av elektriske motorer. Magnetiske
materialer kalles magneter. Se: Magnet.
MAGNETITE: Magnetitt, ledesten, natursten
(FeOFe2O3) som viser magnetiske egenskaper.
MAGNETOCHEMISTRY: Magnetokjemi, den del
av den fysiske kjemien som studerer og måler de
magnetiske egenskapene ved stoffer.
MAGNETOPAUSE: Se: Atmospheric layers.
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MAGNETOSPHERE: Magnetosfære, regionen
eller sonen rundt jorden og de fleste andre
planeter, der et magnetfelt forekommer og som
er begrenset av magnetopausen. Magnetosfæren
er forårsaket av et samspill mellom ioniserte
partikler (solvinden) og jordens (planetens) geomagnetiske felt. På jordens solside er magnetosfæren halvkule-formet med en radius på ca.
6 - 10 jordradier (avhengig av de magnetiske
stormene), på jordens skyggeside strekker
magnetosfæren seg som en hale mange hundre
jordradier utover i verdensrommet på grunn av
solvinden. Se: Magnet.
MAGNETOTROPISM: Magnetotropisme, orienterende respons i relasjon til et magnetfelt. Se:
Tropism.
MAGNIFICATION: Forstørrelse, forstørring, den
utstrekning et bilde eller figur av et objekt er
større enn objektet eller figuren selv.
MAGNITUDE: (1) Størrelse, størrelsesorden; (2)
Klarhet; (3) Innen astronomi, klarheten til
astronomiske legemer (desto klarere et legeme
er jo mindre er verdien, som også kan være
negativ; verdien er basert på en logaritmisk
skala).
MAGNUS: Stor.
MAGPIE: Skjære, skjor, skjur (Pica pica), fugl i
kråkefamilien (Corvidae).
MAIM: Lemleste, kveste, legemsbeskadigelse,
skadeskyte.
MAIN: (1) Hoved, hovedting, det som er mest
viktig; (2) Veldig, store.
MAINLAND: Fastland.
MAIN RIVER: Hovedelveløp, hovedvassdrag,
hovedløp, hovedelv, den dominerende elveløpsstrekning definert som hovedretningen for
vassdraget.
MAINTENANCE: (1) Vedlikeholdelse, opprettholdelse, bevaring, fortsettelse (2) Forsyning,
levebrød, underhold, forsvar; (3) Innen museologi, rutinearbeidet som foregår ved museer for å
bevare samlingene som forvaltes av museums-

institusjonene. Arbeidet omfatter samlingsregistrering, systematisering, konservering og
tilgjengeliggjørelse av samlingene for forskning,
akademisk undervisning og formidling: Med
andre ord, det generelle husholdet innen et
museum som omfatter tilsynet og organiseringen
av samlingene og det å se til at forholdene i
magasiner og utstillinger, er optimale.
MAINTENANCE ENERGY (Maintenance respiration): Energien en celle eller organisme bruker
til andre formål enn vekst, som til metabolismen
knyttet til det og oppretteholde en organisme
levende og med så optimal helse som mulig.
MAINTENANCE EVOLUTION: Se: Stabilizing
selection.
MAJOR GENE (Oligogene): Hovedgen, gen
som er ansvarlig for meget markerte fenotypiske
karaktertrekk. Hovedgener kontrollerer uttrykningen av kvalitative, markante, diskontinuerlige
karakterer, det i motsetning til polygener (minor
genes) som isolert sett gir mindre effekter og
modifiserende gener (modifer gene) som
modifiserer det fenotypiske uttrykk av andre
gener. Det er et klart skille mellom polygener og
hovedgener. Hovedgener kan studeres ved hjelp
av de Mendelske lover. Se: Oligogene og
Polygenic.
MAJOR ELEMENT: Se: Macronutrient.
MAJOR: Stor, større, betydningsfull, alvorlig,
størst, viktig, viktigst, vesentlig, hovedsakelig,
major, hovedemne, hovedfag.
MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX
(MHC): Hovedvevsforlikelighetskompleks, en
region i genomet hos virveldyr sammensatt av
mange gener som kontrollerer immuncellene,
dvs. et sett av gen loci (gen cluster) lokalisert i
nærheten av hverandre på kromosomene som
koder for de forskjellige komponentene i immunsystemet, inkludert bestemte vevsforlikelighetsproteiner/-antigener (celleoverflate glykoproteiner) og komponenter i komplementsystemet som
er sentrale i både kontroll og modifisering av
immunresponser. MHC som regulerer interaksjonene mellom cellene i immunsystemet,
utgjør en del av det store immungenetiske
kompleks hos pattedyr. Hos mennesket er MHC
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lokalisert i kromosom 6 og inkluderer HLA
systemet (H-2 i mus, RT1 i rotte og ChlA i
sjimpanse). Gen produktene av MHC opptrer på
celleoverflatene og tjener som markører som
hjelper til med å skille eget vev (self, syngenic)
fra fremmed vev (non-self), dvs. MHC er involvert
i antistoff dannelse og avgjør også skjebnen til
transplantater. Generelt er denne gen regionens
hovedfunksjon, kontroll av immunresponsen.
Visse MHC gener omfatter mange forskjellige
alleler som medfører produksjon av en stor
diversitet av proteiner. Se: Major histocompatibility antigens og Major immunogene complex.
MAJOR HISTOCOMPATIBILITY ANTIGENS
(MHA): Hovedvevsforlikelighetsantigener (histokompatibilitetsantigener eller transplantasjonsantigener), genetisk bestemte antigener på overflaten av celler med kjerne. Ved transplantasjon
av celler og vev til et genetisk forskjellig individ,
fremkaller disse antigenene en immunreaksjon
som fører til forkastelse av transplantatet. Se:
Major histocompatibility complex.
MAJOR IMMUNOGENE COMPLEX: En region i
genomet som omfatter loci som koder for
vevsforlikelighetsantigenene, overflateantigenene
på lymfocyttene, proteinene i komplement
systemet og andre gen produkter som har viktige
roller i reguleringen av immunresponsene, og da
spesielt de T-celle avhengige responsene.
Komplekset inkluderer «major histocompatibility
complex» (MHC). Se: Antigen, Complement,
Lymphocyte og Major histocompatibility complex.
MAJOR WORKER: Den største arbeider underkasten hos sosiale insekter; hos maur vanligvis
en soldat spesialisert for forsvar. Se: Media
worker og Minor worker.
MAJUSCULE: Majuskel, stor bokstav.
MALAC- (Malaco-): Prefiks som betyr bløt.
MALACOLOGY: Malakologi, læren og studiet av
bløtdyrene (Rekke Mollusca; omfatter urbløtdyr
(Monoplacophora), ufurede bløtdyr (Caudofoveata), bukfurede ormebløtdyr (Solenogastres),
leddsnegler (Polyplacophora), snegler (Gastropoda), muslinger (Bivalvia), blekkspruter (Cephalopoda), sjøtenner (Scapopoda). Konchologi er

læren om konkyliene (store snegler). En malakolog er en spesialist på bløtdyr.
MALACOPHILOUS (Malacophily): Bestøvet av
snegler, eller tilpasset bestøving av snegler.
MALADY: Sykdom.
MALAR: (Kinn)ben; av eller rundt kinn-regionen.
MALARIA: Malaria, sumpfeber, infeksiøs sykdom
forårsaket av parasittiske protozoer i slekten
Plasmodium. Sykdommen medfører feber og
anemi hos mennesker da de røde blodlegemene
ødelegges under den aseksuelle fase i
parasittens livssyklus. Malaria parasitten krever
to verter, en blodsugende hunnmygg i slekten
Anopheles og mennesket, for å fullføre livssyklus.
Det finnes forskjellige former for malaria. Se:
Malarian parasites.
MALARIAN PARASITES: Malariaparasitter,
protozoer i slekten Plasmodium (innen Apicomplexa, en dyrerekke av parasittiske alveolater) som infiserer dyr, fugler og mennesket
gjennom stikkemygg, Anopheles-arter, som
vektor for parasittene. Malaria gir en akutt eller
kronisk, ofte tilbakevendende, sykdom i
mennesker og andre dyr. Menneskets malaria
omfatter: P. falciparum (vidt utbredt i tropiske
områder, særlig Afrika og Amerika; forårsaker
den klassiske «malignant tertian» eller «subtertian» feber), P. vivax (i samme områdene som
foregående, men dominerer i Asia, utbredelsen
strekker seg også inn i de tempererte områdene;
forårsaker «benign tertian» malaria), P. malariae
(spiller en mindre rolle enn de to foregående,
men viktig lokalt; forårsaker «quartan»-feber) og
P. ovale (forekommer særlig i det skogkledte
lavlandet i Vest- og deler av Øst-Afrika; forårsaker generelt en mild form av «tertian»
feber/«ovale» feber). De tre siste artene har en
hvilefase i leveren som kan gi tilbakefall etter
måneder eller år. Inkubasjonstiden er generelt 10
- 28 dager eller lengre. Over én million barn dør
av sykdommen hvert år. Enkelte individer har
naturlig motstand mot malaria, f.eks. individer
som er heterozygot for sigdcelle anemi genet. De
fleste «svarte» mennesker er ikke mottagelig for
P. vivax. (P. knowlesi og P. simium som normalt
er parasitter i andre primater, kan også infisere
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mennesket naturlig). Blandingsinfeksjoner med to
eller flere arter kan også forekomme.
MALAXATION (Mastication): Tygging. Se: Mastication.

MALFORMATION (Deformation, Misformation,
Misshapen, Structural defect): Abnormalt,
anormal, abnorm, unormal, avvikende, misdannelse, uregelmessig, uvanlig, avvik i utseende fra
det normale, uansett årsak.

MALAYAN FILARIOSIS: Sykdom forårsaket av
rundmarken Brugia malayi. Se: Bancroftian
filarosis.

MALICE: Ondskap, hat, skadefryd.

MAL DE CADERAS: (1) Sykdom hos hest (esel,
muldyr) på grunn av infeksjon med protozoen
Trypanosoma equinum; (2) Synonymt med
«surra» (Se: Surra); (3) Fatal sykdom hos kveg
som skyldes en rabies virus som overføres av
vampyrer i Sør-Amerika.

MALIGNANT: (1) Malign, vond, illevarslende,
skjebnessvanger, ondsinnet, ondartet, ond, ondskapsfull, vond, giftig, dårlig, ekkel, ilsk, født til å
være ond eller det å bli progressivt verre med
tiden; (2) Med hensyn på kreft (cancer), malign
kreft, ondartet kreft, dvs. en mutant celle eller
gruppe av celler som formerer seg raskere enn
normalt og som har evnen til å spre seg (via blod
og lymfe) og invadere andre vev og organer i
kroppen, dvs. cellene mangler formerings- og
posisjonskontroll (neoplasm). Evnen til å vokse
ukontrollert, invadere organer og drepe verten,
kalles kreft; ubehandlet ender ondartet kreft,
fatalt. En malign celle representerer en
transformert fenotype der cellene blir mer kuleformet og mister mikrofilamentene, samtidig som
veksten ikke er knyttet til et spesielt sted i
organismen. Onkogener er gener som har
potensial til å forårsake kreft; i kreftceller er de
ofte mutert og uttrykkes på høyt nivå. Se: Benign
og Oncogene.

MAL DE COIT: Se: Dourine.
MAL DE MER: Sjøsyke, bevegelssesyke eller
reisesyke tilsvarende bilsyke (og flysyke, togsyke), med kaldsvetting, kvalme, ubehag og oppkast. Tilstanden oppstår ved at hjernen oppfatter
motstridende signaler fra balansenerven (vestibulær systemet), kontakten med underlaget og
inntrykk fra synsnerven.
MAL DEL PINTO: Se: Pinta.
MALE: (1) Mannlig, mandig, maskulin, hankjønn, hannkjønnsvesen, hann-, manns-; (2) Det
spermie- (eller mikrogamet) produserende kjønn
eller individ hos en tokjønnet eller énkjønnet
organisme, dvs. den som produserer de hannlige
gametene. De hannlige gametene som er relativt
små, bevegelige og tallrike, smelter sammen og
befrukter eggceller fra en hunn; (3) Gameten eller
kjønnscellen som under seksuell reproduksjon
fusjonerer med en hunnlig gamet under befruktningen. Se: Female og Microgamete.
MALE CARE: Hannens omsorg for avkommet,
noe som er vanlig hos fisk og fugl der hannen
bidrar med halvparten av innsatsen. Slik innsats
er sjelden hos pattedyr, men unntak finnes.
MALEFIC: Ulykkesbringende.
MALE GAMETES (Male sex cell): Se: Sperm og
oon.

MALIFEROUS: Som er ondartet, farlig.

MALIGNANT CATARRHAL FEVER (MCF, Gangrenous coryza): Vondartet katarrfeber, skyldes
en virusinfeksjon (cytomegalovirus-lignende herpesvirus) hos domestiserte og ville drøvtyggere.
MALIGNANT OEDEMA: Malign ødem, akutt og
generelt fatal sårinfeksjon (toksemi, toxemia) hos
drøvtyggere (hester, kveg, sauer, geiter, hjortedyr) og griser som skyldes bakterier i slekten
Clostridium. Hos mennesket er pseudomembranøs kolitt den mest alvorlige varianten av en
infeksjon med bakterien C. difficile som gir
diaréer og spesielt rammer syke, svake og eldre.
C. perfringes forårsaker bl.a. matforgiftning
forårsaket av toksiner produsert av bakterien i
tarmen. Se: Clostridial disesases.
MALIGNANT PUSTULE: Se: Anthrax.
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MALLARD: Stokkand (blåhals, Anas platyrhynchos), våtmarkstilknyttet fugl i andefamilien
(Anseriformes) som beiter på vannoverflatene.
Stokkender er vår vanligste andeart og jaktes på
om høsten.
MALLEABILITY: Smibarhet, det å være fysisk
fleksibel (malleable), egenskapen ved metaller
som gjør at de kan smis, hamres og rulles uten
og brytes. Gull er det mest smibare av alle
metaller. Malleable, smidig, bøyelig og fleksibel.
MALNUTRITION: Feilernæring, underernæring,
mangelfull ernæring, dårlig kost, en ernæringsmessig mangeltilstand som resultat av dårlig eller
lite balansert diett der en eller flere næringsemner som er nødvendige for opprettholdelse og
vekst av organismen, forekommer i utilstrekkelige
mengder. Det kan dreise seg om karbohydrater,
proteiner, vitaminer, kalorier eller mineraler. Feilernæringen kan forårsakes av feil diett, dårlig
næringsopptak eller ren sulting. Mangel på
proteiner eller karbohydrater fører til henholdsvis
kwashiorkor eller marasmus. Død er et mulig
resultat hvis kroppens proteinnivå reduseres til
under 50 % av det normale. For mye
karbohydrater i dietten fører til lagring av fett og
overvekt, fedme (Se: Obesity). Se: Kwashiorkor,
Marasmus og Undernutrition.
MALODORANT: Illeluktende stoff, stinkende,
illeluktende.
MALODOUR: Dårlig lukt, stank.
MALPHIGIAN TUBULES: Malphigiske rør, det
viktigste ekskresjonsorganet hos laverestående
dyr (insekter, mangefotinger, edderkoppdyr og
bjørnedyr) og som står for osmoregulering og
rensing av blod (hemolymf) for avfallsstoffer;
ekskresjonsorganet munner ut i tarmen.
MALT: Malt, spiret og tørket korn, særlig bygg.
Malt som er rik på B-vitamin, benyttes til
produksjon av diverse brennevin, og da spesielt
wisky. Når bygg begynner å spire etter vasking,
lar man bygget tørke under en gitt temperatur og
får dermed produktet malt. Etter maling av malten
trekkes sukkerartene ut i varmt vann der de løses
opp, denne prosessen kalles mesking. Vannet
med de oppløste sukkerartene, kalles vørter og
kan benyttes til ølbrygging og vørterøl. Tørkes

vørteren ut, ender man med sirup kalt maltekstrakt. Se: Malt extract.
MALTA FEVER: Se: Brucellosis.
MALTASE: Maltase (α-glukosidase), enzym
produsert av tarmen og bukspyttkjertelen som
hydrolyserer (spalter) maltsukker (maltose, et disakkarid som består av to glukosemolekyler).
Maltose er et mellomprodukt når enzymet
amylase bryter ned stivelse (glukosemolekyler
lenket sammen i lange kjeder) gjennom hydrolyse. Maltose som er oppkalt etter malt finnes
også i stivelsesholdige frø. Se: Malt.
MALT EXTRACT: Maltekstrakt, en sirup som i
hovedsak består av maltsukker (termen sirup er
vanligvis knyttet til det som fremstilles av
sukkerrør eller sukkerroer gjennom raffinering).
Maltekstrakt produsert gjennom mesking av malt
med etterfølgende tørking av vørteren, benyttes
først og fremst til ølbrygging der ekstraktet gir
f.eks. vørterølet den søte smaken. Maltekstrakt
benyttes også som kosttilskudd og som søtningsmiddel ved baking. På et glass med maltekstrakt kan en finne følgende opplysning:
«Maltextrakt er av leger anbefalt som styrkemiddel, maveregulerende og som ernæring for
spedbarn, ublandet eller oppløst i varm melk.
Maltextrakt er utmerket til bruk i brød og kaker.»
Maltekstrakt benyttes i sjokoladen Japp og i
saltstenger.
MALTHUS: Thomas Malthus (1766-1834), britisk
samfunnsøkonom som skrev (1798) den berømte
«An Essay on the Principle of Population» og
dermed gav C. Darwin og A.R. Wallace et
grunnlag for å fremsette teorien om naturlig
seleksjon. Malthus’ økonomiske lov sier at en
befolkning formerer seg raskere enn mangde mat
kan økes (organismer reproduserer geometrisk,
næringstilførselen øker aritmetisk), dvs. hvis
reproduksjonspotensialet i en befolkning er større
enn hva ressurstilgangen tillater, er befolkningsveksten ukontrollert og vil medføre høy
dødelighet pga. underernæring, kriger og
epidemier. Malthus ideer har vært tatt hensyn til i
praksis i Kina, med kontroll av familiestørrelsen.
To forhold tok Malthus imidlertid ikke i
betraktning: Miljøødeleggelsene og reproduksjonsreduksjonen med økende materiell velstand
(bl.a. i Vest-Europa).
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MALTHUSIAN PARAMETER: Differensialligningen som beskriver eksponesiell vekst er:
dN/dt = rN (der N0 = N (t = 0)); etter eksponensiering: N (t) = N0ert (likningen ble tidligere kalt
Malthusian equation). Størrelsen «r» i likningen
kalles Malthusian parameter. (Eksponensiell
vekst kan skrives som y = arx, dvs. en størrelse
øker med en konstant rate proporsjonal til seg
selv.) Se: Malthus.
MALTHUSIAN PRINCIPLE: Prinsippet at veksten av populasjoner, særlig menneskepopulasjoner, før eller senere vil begrenses ut fra
mangel på ressurser og da særlig føde. Se:
Malthus.
MALTOSE (Malt sugar): Maltose, maltsukker
(C12H22O11), et disakkarid sukker bygget opp av
to glykose enheter. Maltose dannes enzymatisk
fra stivelse ved hjelp av enzymet amylase og er
hovedbestanddelen i malt som brukes til
ølbrygging. Se: Malt og Malt extract.

attenboroughi, Z. bartoni og Tachyglossus
aculeatus (de to sistnevnte arter med en rekke
underarter) og nebbdyret (platypus, Ornithorhynchus anatinus, den eneste nålevende art)).
Pattedyrene er hovedsakelig terrestriske dyr,
men forekommer også i akvatiske miljøer,
gravende i jorden og enkelte kan også fly.
Pattedyrene er antatt å ha oppstått i slutten av
Trias for deretter å gjennomløpte en hurtig
divergerende evolusjon i slutten av jordens
mellomalder (Mesozoikum (ca. 248 – 65 millioner
år siden), og etter utdøingen av skrekkøglene
(dinosauriene) ved overgangen Kritt - Tertiær for
65 millioner år siden. Slekten Homo oppsto for
ca. 2,5 millioner år siden, menneskets (Homo
sapiens) eldste former oppsto for 500 000 år
siden, de første former for 150 000 år siden og
de moderne formene lik dagens nmennesker, for
40 000 år siden. Se: Geological time scale og
Mammary gland.
MAMMALIAN: Relatert til eller med hentydning til
pattedyr.

MAMMA: Spene, patte, bryst.
MAMMAL: Pattedyr, et medlem av virveldyrklassen Mammalia (rekken Chordata) som omfatter ca. 5 000 arter (i Norge 93 arter på land og
i vann). Pattedyr er karakterisert ved at de nærer
ungene med melk fra melkekjertler, er varmblodige og har hår. Pattedyr har dessuten fire
ben, lunger, et hjerte med fire rom (der kun
venstre aorta er til stede hos de voksne), røde
blodlegemer uten kjerne, øvre kjeve er vokset
sammen med skallen, nedre kjeve er fri,
muskulært mellomgulv (diafragma, diaphragm)
som skiller brysthulen (thorax) fra bukhulen
(abdomen), og tre øreben: Stigbøylen (stapes),
ambolten (incus) og hammeren (malleus). De
fleste pattedyrene har morkake (placenta), men
to grupper mangler denne: (a) Pungdyrene
(infraklassen Marsupialia som har en pung
(marsupium) på magen der de kan bære ungene,
anatomien er primitiv og kan ligne på krypdyrene;
de over 300 nålevende artene forekommer i
Australia (orden Australidelphia) og i Amerika
(orden Ameridelphia)), og (b) kloakkdyrene
(orden Monotremata; pattedyr som legger egg,
anatomien er primitiv og kan ligne krypdyrene; de
finnes i Australia, Tasmania og New Guinea, kun
fem nålevende arter: Maurslukere (fire arter i
Australia og New Guinea: Zaglossus bruijni, Z.

MAMMALOGY (Mastology, Theriology, Therology): Mammalogi, det vitenskapelige studiet av
pattedyrene eller den del av zoologien som
arbeider med pattedyr, en klasse av virveldyr
karakterisert ved varmblodighet, hår, firekamret
hjerte og komplekst nervesystem. Se: Mammal.
MAMMARY GLAND: Melkekjertel, de melkeproduserende (eksokrine) kjertlene hos hunner
av pattedyr som nærer avkommet. Melkekjertlene
stammer antagelig utviklingsmessig fra modifiserte svettekjertler under huden, og er aktive
kun etter en fødsel. Hos alle arter bortsett fra
kloakkdyrene, ender brystkjertlene i pattevorter
eller brystknopper (teats). Antallet brystkjertler og
deres lokalisering, varierer mellom artene. Hos
mennesket finnes to brystkjertler (bryster), kyr
har fire, griser mellom ti og fjorten; opptil 20 kan
forekomme hos visse arter. Det er brystkjertlene
som har gitt navn til pattedyrene. Se: Mammal.
MAMMILATE (Mammiform, Mammose): Det å
ha avrundete eller vorte-lignende utvekster.
MAN: (1) Menneske, menneskeheten; (2) Mann,
mannskap; (3) Arten menneske (Homo sapiens),
en art innen dyreriket Animalia. Et fåtall betrakter
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mennesket som tilhørende et eget
Psychozoa. Se: Animalia og Mammalia.

rike:

MANAGE: Kontrollere, styre, manøvrere, behandle, stå for, bli i ledelsen for, være i stand til,
lykkes i å gjøre noe.
MANAGEMENT: Forvaltning, ledelse, drift, administrasjon, styre, prosessen å lede eller
kontrollere ting eller folk; f.eks. det offentlig
forvaltning, miljøforvaltning, områdeforvaltning og
ressursforvaltning gjør.
MANAGEMENT INDICATOR SPECIES: Indikatorart (innen miljøforvaltning), art hvis habitatkrav reflekterer habitat kravene til artssamfunnet i
habitatet og som derfor kan benyttes for å
indikere habitatets kvalitet og dermed forutsi eller
kontrollere habitatets videre utvikling.
MANDATORY (CHANGE): (1) Påbudt, obligatorisk, mandat-, fullmakts-; (2) Innen taksonomi,
f.eks. en forandring i endelsen på et artsnavn
(Se: Epithet) på grunn av de krav nomenklaturreglene setter. Se: Code.
MANDIBLE: Mandibel, kjeve; nedre kjeve hos
virveldyr, én eller begge deler av nebbet (bill) hos
fugl eller de harde vedhengene på siden av
munnen hos krepsdyr, tusenben og insekter eller
tilsvarende strukturer hos andre dyr.
MANDIBULATE: Med mandibler tilpasset biting,
bitemunn, tygging; insekt med mandibler eller det
å benytte mandibler. Mandibulata, en klad
(tidligere underklasse) hos leddyrene (Arthropoda) omfattende Myriopoda (f.eks. skolopendere, tusenben), Crustacea (f.eks. krabber,
hummer, kreps, reker, krill) og Hexapoda
(insekter, spretthaler, proturer, tohaler). Se:
Mandible.

fortynnede syrer under dannelse av hydrogen.
Mangan er et essensielt sporelement for de
levende organismene og fungerer som cofaktor
for en rekke enzymer, og er nødvendig for normal
vekst, reproduksjon, sårheling, hjernefunksjoner
og for metabolisme av sukker, insulin og kolesterol.
MANGE: Skabb (utslett). Se: Scabies.
MANGROVE (SWAMP): Mangrove, busk eller
lite tre (i bl.a. mangrovefamiliene Rhizophoraceae, Combretaceae, Arecaceae og Lythraceae)
som er salttolerant (halofytt) og vokser i fra
brakk- til rent saltvann, dvs. i sjøvannssumper
(estuarier) i tropiske og subtropiske kystområder
både i Asia og Amerika og da spesielt mellom
25o N og 25o S. Viktige mangrove habitater finnes
bl.a. i Indonesia, Brasil, Malaysia, Papua New
Guinea, Nord-Australia, Mexico, Nigeria, Myanmar og Venezuela. Termen mangrove kan også
referere til selve habitatet, sumpskogen (mangrove forest biom, mangrove swamp), der denne
tropiske kystvegetasjonen lever under krevende
forhold i saltholdige mudderbanker i tidevannssonen. Mangrovene har et spesielt saltfiltreringssystem, komplekst rotsystem for også å takle
bølgepåkjenningene og er tilpasset lave oksygenkonsentrasjoner. Tærne i mangroven har luftrøtter (pneumatoforer) for gassutvekslingen for å
avhjelpe luftmangelen i jorden.
MANGY: Skabbet. Skabb er en smittsom
hudsykdom som skyldes skabbmidden (Sarcoptes scabiei).
MANIA: (1) Mani, mental og fysisk hyperaktivitet,
uorganisert adferd, overdreven og urimelig
entusiasme, opphøyet sinnstemning (bipolar
disorder, Se: Bipolar); eller objektet for slik
overdreven entusiasme; (2) Vanvidd, galskap
(insanity, madness).

MANDUCATE: Å bite; ete.
MANDUCTION: Se: Mastication.
MANGANESE: Mangan (Mn), grått, sprøtt,
metallisk overgangsgrunnstoff med atomnummer
25, atommasse 54,94, smeltepunkt 1 244 oC og
kokepunkt 2 040oC. Mangan kan reagere med
oksygen, nitrogen og andre metaller dersom det
oppvarmes. Mangan reagerer med vann og

MANIFEST: (1) Manifest, åpenbar, åpenbare
seg, tydelig, klar, grei, innlysende, påtagelig; (2)
Kunngjøre, tilkjennegi, tydelig, vise seg.
MANIFORM: Det å være hånd-formet.
MANKIND: Menneskehet, menneskeslekt, menneskene.
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MANNA: (1) Honningdugg (90 - 95 % sukker)
produsert av visse insekter og benyttet til mat for
mennesket. To glykose molekyler som er forente,
og ett av de få naturlige forkommende molekylene som smaker søtt (manna utvinnes fra
mannaask (et tre i oljetrefamilien; Fraxinus omus)
på Calabria og Sicilia i Italia); (2) I følge
Mosebøkene er manna føden som ble gitt av
Gud til jødene i ørkenen på mirakuløst vis
(manna fra himmelen); (3) Enhver gudegitt eller
åndelig næring.
MANNITOL: Mannitol, polyhydrisk sukker alkohol
(isomer av sorbitol, C6H14O6) brukt som
søtningsstoff i visse matvarer. Mannitol forekommer naturlig i visse planter.
MANNOSE: Mannose, monosakkarid (enkelt
molekyl med 3-7 karbonatomer) og en viktig
heksose (monosakkarid med seks karbon
atomer, C6H12O6) som er hyppig forekommende i
celleveggene hos bartrær og i mange proteiner.
MANN-WHITNEY U-TEST (Wilcoxon rank-sum
test): Mann-Whitney U-test, ikke-parametrisk
statistisk test brukt for å sammenligne forskjellene mellom to uavhengige grupper når de
avhengige variablene er enten ordenstall eller
kontinuerlige tall, men ikke normalfordelt. Testen
benyttes for å teste nullhypotesen (H0, dvs. at det
er ingen relasjoner eller assosiasjoner mellom to
målte fenomener eller mellom to grupper;
fordelingene i begge populasjoner er like) at to
prøver (sampler) kommer fra samme populasjon
eller om observasjonene i et sample er større
eller mindre enn observasjonene i et annet
sample (H1, dvs. fordelingene er ikke like). Denne
testen krever ikke, som nevnt, normalfordelte
data slik som en t-test krever. En tilsvarende test
benyttet på avhengige variable, kalles Wilcoxon
signed-rank test. Se: Normal distribution og t-test.
MANOMETABOLOUS: Metamorfose, et utviklingsmønster hos visse insektarter der det skjer
små, gradvise forandringer uten hvilestadium.
MANOMETER: Manometer, trykkmåler, trykksensor, piezometer, apparat for å måle trykk og
trykkforandringer i væsker eller gasser.

MANSONELLOSIS (Ozzard's filariosis): Mansonellose, sykdom i menneske på grunn av
infeksjon med rundmarken Mansonella ozzardi.
MANSON'S EYEWORM: Rundmarken Oxyspirura mansoni, som parasitterer hønsefugl.
MANTER'S HYPOTHESES: Manters hypoteser:
(a) Parasitter utvikler seg saktere enn deres
verter, (b) desto lengre en assosiasjon mellom en
gitt parasitt og dens vert har vart, jo mer
vertsspesifikk er parasitten, og (c) en gitt vertsart
har det høyeste antall parasitter i det området
den har bebodd lengst (som medfører at hvis to
relaterte vertsarter har forskjellig utbredelse
(disjunct), men samme parasittfauna, så kan
området der vertene lever, ha tidligere vært et
sammenhengende område).
MANTLE: (1) Innen zoologi, mantel, den skallproduserende hudfolden over lungehulen eller
gjellene hos bl.a. bløtdyr der den ytre enden av
mantelen, sekrerer skallet; (2) Innen geologi,
mantel, laget i jorden som befinner seg mellom
jordskorpen (crust) og jordens kjerne (core). Se:
Mantle of the earth.
MANTLE OF THE EARTH: Jordmantelen, jordlaget mellom jordskorpen og jordens kjerne.
Jordmantelen kan deles i tre soner: (a) Ytre
mantel fra Mohorovicic diskontinuiteten til en
dybde på 250 - 400 km, (b) overgangssonen fra
300 - 900 km, og (c) den indre mantel fra 900 - 2
900 kilometers dybde ned til Gutenberg
diskontinuiten. Det øvre skiktet på 10 - 20 km
(muligens ned til 400 km) av mantelens totale
tykkelse på ca. 2 900 km, kalles astenosfæren.
Der foregår det langsomme strømninger (mantelstrømmer) av den seige magmamassen. Litosfæren er det ytterste, faste laget som omfatter
jordskorpen og det øvre laget av mantelen som
er forbundet med Mohorovicis diskontinuetsflaten. Se: Lithosphere of the earth.
MANURE: Gjødsel, gjødning, gjødsle, møkk
brukt til jordforbedring.
MANUS: Hånd (latin). Manucript, manuskript,
håndskrift, hånd- eller maskinskrevet tekst som
skal trykkes.

59

MANUSCRIPT NAME: Innen taksonomi, manuskriptnavn, upublisert taksonomisk navn som er
planlagt publisert eller ment å bli brukt ved
korrespondanse eller for foredrag. Manuskriptnavn har ingen rettigheter innen nomenklatur før
de er korrekt publisert. Se: Nomen nudum.
MAP: (1) Innen geografi, kartlegge, tegne kart,
landkart, kart, geografisk representasjon på en
plan flate av jordoverflatens geografiske særtrekk. Informasjonene på et kart vises ved hjelp
av symboler og tegn plassert på sine rette steder
ved hjelp av kartprojeksjoner (Se: Map projection); (3) Innen genetikk, gen kart, diagram
som viser posisjonen til genene og den relative
avstand mellom dem eller selve prosedyren å
bestemme deres relative posisjon på et DNA
molekyl.
MAP DISTANCE (Map length, Map unit, MU):
Innen genetikk, overkrysningsprosenten mellom
koplete gener som observert gjennom genetiske
eksperimenter. I koplingskart (Se: Linkage map):
(1) Enhver enhet brukt til å bestemme posisjonen
til gitte markører i et genom; (2) 1 %
rekombinasjon mellom to gener (= 1 kartenhet =
én centimorgan, cM, centi-Morgan). Én kartenhet
(map unit) tilsvarer overkrysningsfrekvensen
mellom to gitte gener, korrigert for dobbeltoverkrysning og kromosominterferens fenomener. Se: Centimorgan og Morgan (unit).
MAP EXPANSION: Innen genetikk, tendensen
ved genetisk kartlegging til at rekombinasjonsfrekvensen mellom gener lengre fra hverandre er større enn summen av rekombinasjonsfrekvensene mellom genene i det samme
intervallet. Det motsatte er «map contraction».
MAP LENGTH (Map unit): Se: Map distance,
Centimorgan og Morgan (unit).
MAPPING: Kartlegging, konstruksjon av et geografisk kart. Kartet kan være topografisk (gjengir
terrengets former) eller tematisk (gjengir den
geografiske forekomsten av bestemte fenomener).
MAP PROJECTION: Kartprojeksjon, systemet av
lengdegrader (meridianer) og breddegrader (polhøyde, paralleller) for å avbilde eller kopiere en
buet overflate av en planet (f.eks. jorden) eller en

kule til en flat (plan) overflate. Det kan gjøres ved
hjelp av matematiske tilnærminger og beregninger av geografiske data, en kartprojeksjon kan
imidlertid aldri være både formriktig og flatetro.
Det finnes en rekke forskjellige navnsatte former
for kartprojeksjoner, f.eks. planprojeksjoner (et
område føres over på et plan som tangerer
midtpunktet i området), kjegleprojeksjoner (et
område føres over på en kjegleflate som så
brettes ut i et plan) og sylinderprojeksjoner (en
globusoverflate eller deler av den, projiseres inn
på en sylinder som omhyller den for så og rulles
ut i et plan; Mercators kartprojeksjon benytter en
sylinder som tangerer ekvator). Ved hjelp av
kartreferanser iht. et grid system, kan et punkt på
jordens overflate bestemmes (Se: Latitude og
Longitude). Kartets skala (kartskalaen) refererer
til forholdet mellom avstanden mellom to punkter
målt på et kart og tilsvarende avstand målt
mellom de samme to punkter i naturen (på
jordoverflaten). Desto større forholdet er jo
mindre er kartskalaen.
MAQUIS: Se: Chaparral.
MARASMUS: Marasmus, mangelsykdom hos
menneske pga. utilstrekkelige mengder av karbohydrat i dietten eller f.eks. forårsaket av tarminfeksjoner.
MARBLE: Marmor, metamorfisk kalksten som
består av rekrystallisert kalsitt og/eller dolomitt.
Ren marmor er hvit, men forurensninger kan gi
andre farger. Spesielt marmor fra Carrara i Italia,
er høyt verdsatt til skulpturer. Kommersielt
brukes termen «marmor» for alle kalk- eller
dolomitt-stener som kan kuttes og poleres.
MARBURG DISEASE (Marburg fever, Green
monkey disease): Marburg feber, alvorlig virus
infeksjon med høy dødelighet, først observert hos
laboratoriepersonell som ble smittet av afrikanske
aper (Cercopithecus aethiops) i Marburg. Viruset
(familien Filoviridae) stammer opprinnelig fra ØstAfrika, men er spredt via aper som er benyttet i
laboratorieforsøk.
MARGARITACEOUS: Som har lys, perlemoraktig tekstur.
MARGINAL: Marginal, på kanten av noe, som
ligger på grensen, rand-, marginal-.
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MARGINAL POPULASJON: Marginal populasjon, populasjoner som har sin utbredelse i
ytterkantene av artens areal.
MARGINATE: Det å ha markert kant, brem eller
rand.
MARGINATUS: Forsynt med en kant.
MARICULTURE: Marikultur, sjøbruk, forvaltning,
kultivering og høsting av marine organismer i
deres naturlige miljø eller i spesielle lukkede
innhengninger (merder) og kar i sjøen. Arter i
akvakultur omfatter spesielt fisk, bløtdyr og
skalldyr.
MARIGRAM: Tidevannskurve, vannstandskurve.
MARINE: Marin, marine, maritim; saltvann, hav,
sjø, sjøvann, med referanse til eller som lever i
sjøen, havet, eller i andre typer av salte vann.
MARINE BIOLOGY: Marinbiologi, vitenskapen
om de marine økosystemer, de marine organismene, faunaen og floraen, som er karakteristisk
for de marine habitater, deres økologi, biologi,
relasjoner og miljøtilpasninger, og de praktiske,
eksperimentelle og teoretiske forskningsmetoder
som benyttes i marine økosystemer. Se: Limnology og Oceanography.
MARINE CLIMATE (Maritime climate): Marint
klima, klimaet karakteristisk for de deler av
jordens tempererte områder som er havpåvirket i
motsetning til det kontinentale innenlandsklima.
Da årsvariasjonen i havtemperatur i tempererte
områder er begrenset, vil det nærliggende land
årlig gjennomløpe begrensede temperatursvingninger mellom sommer og vinter. Et typisk marint
klima er milde vintre, kjølige somre og en jevn
årlig nedbør.
MARINE HUMUS: Marin humus, produktene fra
marin dekomposisjon som akkumuleres i løsning
eller suspensjon i havet.
MARINE TERRACE: Marin terrasse, marine
terrasse-avsetninger av silt, sand eller grus som
ofte heller svakt ned mot sjøen eller havet. De
marine terrassene er ofte værutsatt (eksponert)
langs kysten og kan ha dannet platåer høyere

opp i terrenget pga. landets heving etter istiden
og/eller et lavere havnivå.
MARINE TRANSGRESSION: Marin transgresjon, heving av sjønivået relativt til landet rundt
slik at strandlinjen kommer høyre opp i terrenget
med mulige oversvømmelser som resultat. Slike
transgresjoner kan være forårsaket av at landet
har sunket eller at havnivået har steget og fyllt
opp havbassenger i strandområdene.
MARINE ZONATION: Marin sonering, en vertikal
sonering av alger og dyr i strandsonen i marine
miljøer, der grønnalgene vokser øverst (ca. 100
marine arter i vår flora), deretter brunalgene (ca.
200 marine arter i vår flora) og nederst rødalgene
(ca. 210 marine arter i vår flora). Soneringen er et
resultat av samspillet mellom den vertikale
fordelingen av lys og den kromatiske adaptasjonen hos de forskjellige algegruppene; andre
faktorer av betydning er temperatur, saltholdighet, næringstilførsel, predasjon, mekaniske påkjenninger og konkurranse. Se: Littoral.
MARISH: Myr, sumpig, myrlendt.
MARITA: En seksuelt kjønnsmoden ikte. Se:
Fluke.
MARITIME: Maritim, maritimt, som lever i eller
ved sjøen, eller har en spesiell affinitet til marine
miljøer.
MARITUBA FEVER: Se: Group C Bunyaviral
fever.
MARJORAM: Merian (Origanum majorana, syn.
M. hortensis), ettårig, grønn krydderplante i
leppeblomstfamilien (Lamiaceae) og i nær slekt
med bergmynte, Origanum vulgare er den eneste
naturlig viltvoksende arten i bergmynteslekta
(Origanum) i Norge og som gir krydderet
oregano. Merian har en sterk, aromatisk lukt og
benyttes til fisk, lammekjøtt, eggeretter, i
posteier, pølsemat og fjærkre.
MARKER EXCHANGE: Se: Gene replacement.
MARKER (GENE): (1) Markør, merke; (2) Innen
genetikk: (a) Et locus eller en kort sekvens av
DNA som er identifiserbar på et kromosom og
assosiert med en lett observerbar fenotypisk
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karakteristikk, eller som er benyttet som markør
for et annet nærstående gen, (b) sekvens av
DNA av kjent størrelse (eller en blanding av
kjente størrelser) som benyttes innen elektroforese for bestemmelse av et ukjent DNA ved
hjelp av sammenligninger, og (c) mutant allel
som kan være dominant eller recessivt.
MARK-RECAPTURE TECHNIQUE: Fangstgjenfangst metoden, en metode for å estimere
populasjonstetthet hos relativt mobile dyr. Et
tilfeldig utvalg (sample, prøve) dyr fra en
populasjon, fanges, merkes og slippes ut igjen
(det forutsettes at disse fordeler seg tilfeldig i den
ville populasjonen). I et nytt tilfeldig utvalg av
populasjonen fanget etter en viss tid, vil en
observere et representativt forhold mellom
merkede og umerkede individer. Av dette
forholdstallet kan den opprinnelige populasjonsstørrelse lett beregnes. Ideelt sett kreves en
statisk populasjon der forandringene med hensyn
til migrasjon, dødelighet og fødsel, er kjente. Hvis
de merkede individene er mer sårbare mot
predatorer eller vanskeligere å fange, må dette
også beregnes. Et eksempel: Populasjonsstørrelsen er = N, 25 individer merkes, dvs.
andelen merket er 25/N. Så fanges 30 individer
der 15 er merket, dvs. at 15/30 er merket. Hvis
de tidligere nevnte betingelsene er oppfylt, får vi:
15/30 = 25/N, dvs. N = 30 x 25 / 15 = 50.
MARL: Kalkgytje, mergel, bløt blanding av leire,
silt og kalsitt (CaCO3) søle. Kalkgytje er plastisk
når den er våt, men sprø og lettsmuldrende som
tørr. Se: Gyttja.
MARMORATE: Det å ha en farge lik marmor.
MARMORATUS: Marmorert.
MARMOSET:
Silkeape,
bomullstopptamarin
(Saguinus oedipus), vestapeart som i dag kun
finnes nord i Colombia. Silkeapen regnes som
utrydningstruet.
MARMOT: Murmeldyr, store ekorn-lignende dyr i
slekten Marmota som forekommer både i Den
gamle verden og Den nye verden, dvs. fra NordAmerika over Alpene og Himalaya-området til
Asia. Murmeldyrene graver ganger i jorden, lever
i flokker og hibernerer; omfatter 15 arter.

MARRARA: Se: Halzoun.
MARROW: (1) Vesen, kjerne, meget dypt, veldig
mye, komplett og meget inngående; (2) Marg,
margben, benmarg, fleksibelt, vaskulært vev som
fyller de indre hulrommene i ben og som
produserer nye blodceller; (3) Sener i reinens
ben; (4) Gresskar, den modne frukten til visse
kultivarer av Cucurbita pepo.
MARSH: Myr, sump, myrlende, myrland, torvmark, hengemyr, morass, et økosystem av mer
eller mindre kontinuerlig, vannmettet jord som
oppstår der grunnvannsstanden ligger høyt uten
at jordoverflaten er dekket av vann, dvs. er et
dårlig drenert og permanent fuktig område rikt på
organisk avfall og materiale, men med lite innhold
av mineralske næringsemner. Myrer er kjent for
sitt mosedekke og fuktighetselskende vegetasjon som kan produsere torv; enkelte områder
kan ha åpent vann (myrtjern), men uten et
kontinuerlig vannspeil. Hvis det forekommer et
kontinuerlig vannspeil (pond) uten at det er
direkte åpent vann (lake), kalles myrområdet en
sump (swamp). Torv eller myrjord er en fellesbetegnelse på jordtypen der døde planterester
utgjør hoveddelen. Hvis området er alkalisk
kalles det «fen», hvis det er surt «bog». Norges
myrarealer omfatter under skoggrensen, ca. 13
% av det tilsvarende landareal, over skoggrensen, ca. 6 % av det totale fjellareal. Da den
høye grunnvannsstanden virker på både planteveksten og prosessene i jorden, kan myrer
defineres både botanisk og geologisk. Oksygenmangel medfører redusert nedbrytning av det
organiske materialet, torven, over mineraljorden;
prosessen avtar også med høyde over havet. Da
planteproduksjonen er ganske jevn, medfører det
at utbredelsen av myrer (myrfrekvensen) er størst
ca. 800 - 1 000 m o.h. Geologisk sett utgjør myr
en lagrekke av torv, kalt torvmark. Ved jordbunnskartlegging regner man et område som myr
hvis torvlaget er over 30 cm tykt i ugrøftet tilstand. Botanisk defineres myr ut fra myrplantene
som ofte er kjennetegnet av et luftningsvev i
skudd og røtter; myrplantene benyttes også til å
skille mellom forskjellige myrtyper. I mer detalj
skjer dannelsen av myrområder når grunnvannsstanden står høyt i terrenget samtidig som
vanngjennomstrømningen er liten. Det gir vannmettet jord og oksygenmangel i rotsonen som
nedsetter nedbrytingen av døde planterester med
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resultat, akkumulasjon av organisk materiale med
torvdannelser (forsumpningsmyrer). Men myrer
kan også oppstå gjennom gjengroing av tjern og
innsjøer der spesielt grunne innsjøer med stor
produksjon, kan gro raskt igjen da dødt organisk
materiale synker til bunns og fyller opp samtidig
som vegetasjonen brer seg utover vannflaten fra
sidene. På grunn av høyt innhold av organisk
materiale, er myrer ofte meget fruktbare blir de
tilstrekkelig drenerte. Myrtyper kan inndeles etter
f.eks.: (A) Dannelsesmåtene, eksempler er: (a)
Forsumpningsmyrer (torvopphoping på fastmark),
og (b) gjengroingsmyrer (gjengroing av tjern); (B)
Hydrologiske forhold, eksempler er: (a) Nedbørsmyrer (myrer som får vann og næringsstoffer kun gjennom nedbør; myrer godt egnet til
brenning), og (b) jordvannsmyrer (minerotrofe
myrer som også får tilførsel av vann fra
mineraljord; myrer godt egnet for strøtorvproduksjon); (C) Hydrotopografiske forhold, eksempler
er: (a) Ombrotrofe myrer (nedbørsmyrer) som
omfatter: (i) Konsentriske nedbørsmyrer (høyeste
punkt nær midten av myra, med tuer og fuktige
partier (høljer) i ringer rundt, ofte med en
furukledt randsone; disse myrene dannes bare
på flatmark), (ii) eksentriske nedbørsmyrer
(dannes vanligvis i svakt hellende terreng med
høyeste punkt nær øvre kant; vanligste myrtype
på Østlandet nordover til Rena (opp til ca. 400 m
o.h.), (iii) minerotrofe myrer (jordvannsmyrer)
som omfatter flatmyrer, bakkemyrer og strengmyrer, og (b) ombrominerotrofe myrtyper som har
noenlunde like store arealer nedbørsmyr og
jordvannsmyr; (D) Etter plantelivet, eksempler er:
(a) Fra ombrotrof via fattig til rik vegetasjon som
omfatter ombrotrof myrvegetasjon, fattig myrvegetasjon, intermediær myrvegetasjon og rik
myrvegetasjon, (b) fra tuer på løsbunn til fastmatter, og (c) fra myrkant til myrflatevegetasjon.
Se: Peaty area.
MARSH GAS: Se: Methane.
MARSH TREFOIL: Bukkeblad (Menyanthes
trifoliata), plante som vokser i vann og er den
eneste art i slekten bukkebladslekta (Menyanthes) i bukkebladfamilien (Menyanthaceae).
Bukkeblad er utbredt i Norden og nesten hele
Europa, samt nord i Asia og Nord-Amerika.
MARSUPIAL (Marsupialia): Pungdyr, en hovedgruppe i klassen pattedyr (Mammalia) som

omfatter ca. 250 levende arter og mange utdødde former. Gruppen er karakterisert ved sin
særegne reproduksjonsmåte der en pung
(marsupium) er til stede hos de fleste, men ikke
alle pungdyrene. Pungdyrene divergerte fra de
placentale pattedyrene i Kritt tiden. I Australia
fyllte pungdyrene de fleste av de tilgjengelige
hovednisjene, mens de i Sør-Amerika fyllte
nisjene til insektetere og predatorer (mens de
placentale pattedyrene var overveiende planteetere). Se: Marsupium.
MARSUPIUM: (1) Pung, skinnpung, fold som
omhyller pattene og som tjerner til å holde og
beskytte ungen under den tidligste utviklingen.
En pung forekommer ikke hos alle artene som
klassifiseres som pungdyr; (2) Pung hos visse
ikke-pattedyr som f.eks. hos enkelte fiskarter der
eggene fraktes utenpå fisken.
MARTEN: Mår, skogsmår (Martes martes), rovpattedyr i mårfamilien (Mustelidae) som gjerne er
assosiert med skog, særlig furuskog. Ellers i
Europa forekommer to andre arter, stenmår
(Martes foina), og lenger østover, sobel (Martes
zibellina).
MARTIN (Martlet): Taksvale (Delichon urbicum),
liten trekkfugl i svalefamilien (Hirundinidae).
Masc. (Masculus): Forkortelse for hann, mannlig, maskulin, hannkjønns-. Masculine, mandig.
MASH: Se: Moor.
MASKING GENES: Se: Epistatic gene.
MASS: (1) Mengde, masse, en egenskap ved et
fysisk objekt (legeme) og et mål for objektets
treghet (motstand) mot akselerasjon (en forandring i bevegelsestilstanden). Massen bestemmer også styrken på gravitasjonskreftene mellom
to objekter, legemer. SI-enheten for masse er
kilogram (kg) målt mot en standard masse, dvs.
ved sammenligning med en internasjonal prototype på 1 Kilogram (massen av en Platina (Pt–90
%)-Iridium (Ir–10 %) sylinder med diameter/høyde lik 3,9 cm (oppbevart ved Saint-Cloude,
Paris); 1 gram (g) = 1/1 000 kg). (Den atomære
masseenhet (u) er 1/12 av massen til de nøytrale
12
C atomet = 1,66 x 10-24 g = 1,66 x 10-27 kg =
931,49 MeV.) Innen fysikk er masse ikke det
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samme som vekt selv om masse kan måles også
på en fjærvekt istedenfor på en balansevekt der
den sammenlignes med en kjent masse. På
månen vil et legeme veie mindre enn på jorden
da gravitasjonen er mindre, men massen vil være
den samme (vekt er en kraft, masse en egenskap
som bestemmer kraftens styrke). I dagligtale er
masse og vekt brukt om hverandre, men masse (i
kilogram) er en indre egenskap ved et objekt,
mens vekt (i newton) måler objektets motstand
mot å avvike fra sin naturlige kurs under fritt fall
pga. gravitasjonsfeltet/-kraften. Uansett styrke på
gravitasjonsfeltet, er alle objekter i fritt fall vektløse (dvs. har samme akselerasjon), men de har
fortsatt masse hvis ikke andre krefter (f.eks.
friksjon, luftmotstand) påvirker dem. Ligger et
objekt i ro i et gravitasjonsfelt (f.eks. på et bord
på jorden), så er vekten den motsatte kraften
bordet påfører objektet for å unngå objektets frie
fall i gravitasjonsfeltet og derfor bestemt ved
akselerasjonen under fritt fall (W = mg, der W er
vekten og m massen og g akselerasjonen
(9,80665 m/s2) pga. jordens gravitasjonsfelt).
Albert Einstein viste i sin relativitetsteori at
massen til et legeme (m) observert av en iaktager
med en viss hastighet () i forhold til legemet, er
gitt ved: m = mo/(1 - 2/c2) der mo er massen
målt av en observatør i ro i forhold til legemet og
c er lyshastigheten. Antas energi å bli bevart
gjennom alle prosesser og omforminger, viste
resultatet Einstein at overførselen av energi E
måtte medføre også overførsel av masse m, der
E = mc2 (Einsteins lov, hans berømte masseenergiligning). Det fører til den konklusjonen at
masse blir også bevart gjennom alle prosesser.
Forskjellige observatører med forskjellig relativ
bevegelse vil finne forskjellige verdier på en
masse (Se: Relativity); (2) Størstedelen av, flertallet av, kvantitativt mye, hope opp, samle.
MASS EXTINCTION: Masseutdøing, masseutryddelse, utdøing karakterisert gjennom tap av
en rekke taksa i løpet av relativt korte geologiske
tidsperioder. Masseutdøing kan også ses på som
en statistisk signifikant høyere utdøingsrate,
relativt i forhold til den kontinuerlige (bakgrunns)utdøingen av taksa som naturlig vil forekomme
over lengre geologiske tidsperioder. Man observerer masseutdøing under visse perioder i
fossilrekken, når mange forskjellige former for
fossiler samtidig opphørte å eksistere, dvs.
forekommer ikke mer i de sedimentære berg-

lagene. Fem masseutdøingstilfeller er påvist i
løpet av jordens historie. I den største for 250
millioner år siden, døde 95 % av de marine
artene og 70 % av de terrestriske artene ut.
Enkelte forskere påpeker at vi nå er inne i den
sjette masseutdøingsepisoden i jorden historie,
denne gang pga. av menneskets aktiviteter. Se:
Great dying.
MASSIF: (1) Fjellparti, massiv; (2) Seksjon av
jordskorpen demarkert av forskyvninger og
foldinger, men som har beholdt sin indre struktur
på tross av dette.
MASS INVASION: (1) Innen parasittologi, en
situasjon der et høyt antall parasitter infiserer en
vert samtidig; (2) En unormal situasjon der et
høyt antall frittlevende dyr invaderer samtidig et
geografisk område.
MASSIVE ICE: Massiv is, tett is, ugjennomtrengelig for rennende vann eller luft.
MASS-MOVEMENT: Massebevegelse, nedadgående bevegelser eller sig av overflatemateriale
pga. gravitasjon, påvirkninger av nedbør eller
snøsmeltning. En masseforflytning av jord, snø
eller berg kan skje sakte eller raskt i form av
jordskred, snøskred eller ras (fjellskred).
MASS NUMBER (Atomic mass number, Nucleon number, A): Massetall, antall nukleoner i et
gitt atom, antall protoner og nøytroner i en
atomkjerne som bestemmer atomets atom
masse. Massetallet er forskjellig fra atom tallet
(Z) som angir antall protoner i atomkjernen. Se:
Atomic number, Nucleon og Nuclide.
MASS SELECTION: Masseseleksjon, kunstig
seleksjon av individer med ønskede fenotyper fra
en populasjon for bruk under avl eller avlsforsøk.
En avlsprosess gjentas gjennom flere generasjoner i samme avlslinje.
MASS SPECTRUM: Massespektrum, et diskontinuerlig spektrum som viser hyppigheten av
elementærpartikler, atomer og ioner som funksjon av deres masse. Ved hjelp av et massespektrometer kan man bestemme atomer og
molekylers masse, avsløre strukturen til organiske molekyler, identifisere kjemiske forbindelser
og bestemme konsentrasjonen av grunnstoffer,
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isotoper, diverse kjemiske forbindelser og
mengdeforholdet mht. atomer og molekyler.
Under prosessen gis molekyler en gitt elektrisk
ladning, fragmenteres og de ionene som dannes
separeres ut fra forholdet mellom deres masse
(m) og ladning (z), dvs. deres m/z-verdi. Ionene
kan deretter registreres vha. fintfølende detektorer. Signalet fra detektoren vises i form av et
massespektrum med en ionestrøm som funksjon
av m/z-verdien. Se: Mass spectroscopy.
MASS SPECTROSCOPY: Massespektroskopi,
en teknikk for å bestemme relativ atomvekt,
mengde isotoper og for å identifisere f.eks. metabolitter, giftstoffer og andre molekyler i biologiske
prøver. Det skjer ved hjelp av et instrument kalt
massespektrometer, som er konstruert for å
kunne adskille, identifisere og måle forholdet
mellom grunnstoffenes isotoper gjennom de
avvik ionene i gassform får når de i høy hastighet
passerer gjennom sterke elektriske og magnetiske felter. Avviket er proporsjonalt med atomvekten. Massespektroskopi brukes også ved
kjemiske analyser, DNA sekvensering og under
studiet av ionereaksjoner. Se: Mass spectrum.

et antikoagulasjonsstoff som forhindrer at fibrin
levrer seg intercellulært. Mastcellene kan bli
aktivert og degranulert ved hjelp av allergener
(proteiner og polysakkarider) gjennom bindinger
til immunglobulin E (IgE) reseptorer slik at substansene kan frigjøres i løpet av sekunder hvis
cellene blir ødelagte pga. vevsskader, inflammasjoner og immunresponser. Mastceller forekommer naturlig i vår hjerne der de interakterer med
vårt neuroimmunsystem. Se: Allergy, Anaphylaxis, Heparin og Histamin.
MASTER (LIMITING) FACTOR: Innen populasjonsbiologi, den viktigste faktoren i omgivelsene
som hindrer at en populasjon kan realisere sitt
biotiske potensial.
MASTICATION (Manduction, Malaxation): Tygging, knusing, masing, prosessen å tygge mat
ved bruk av kjever og tenner.
MASTICATORY: Det som tjener til å tygge mat.
MASTICOMORPHIC: Laget for å tygge med.
MASTIGO-: Prefiks som betyr en pisk.

MASS WASTING: Generelt, transport av løse
masser (jord og klipper) på grunn av gravitasjonskreftene. I motsetning til erosjonsprosessene (Se: Erosion) blir ikke massen som er
løsnet, fraktet på, i eller under et annet medium.
MAST CELL (Mastocyte, Labrocyte): Mastcelle,
mastocytt, én av flere typer store (20 - 30 µm),
amøboide celler hos virveldyrene som forekommer i det løse bindevevet langs kapillarene i
luftveiene, lærhuden, tarmveggen og i sårvev
(granulasjonsvev), og som har viktige roller i
kroppens immunforsvar, sårheling, dannelse av
nye årer fra tidligere blodårer (angiogenesis),
immuntoleranse og forsvar mot patogener. Mastceller er én av fire former for granulocytter (de tre
andre er: Basofiler, easinofiler og neutrofiler).
Granulocyttene produseres i benmargen gjennom granulopoiesis. I mastcellenes cytoplasma
forekommer små korn (granuler) som er rik på
bl.a. histamin som gjør kapillarveggene mer
gjennomtrengelige så blodvæske (leukocytter)
kan lettere forlate blodåresystemet, sive ut i vevet
og samles der vevsskade har oppstått (histamin
er årsaken til hypersensivitet, akutt inflammasjon,
allergier og såkalt anafylaktisk sjokk), og heparin,

MASTIGONEME: Små hår-lignende fiilamenter
som forekommer på de «hårete» flagellene hos
gulbrune alger (Chromista; ikke alle artene i
gruppen er alger).
MASTIGOPHORE: Mastigofor, utvekst på en
celle som bærer én eller flere flageller. Se:
Flagellum.
MASTIGOPUS: Sent larvestadium hos enkelte
reker i gruppen tifotkreps (Decapoda; som omfatter bl.a. hummere, krabber og reker).
MASTIGOSOME: Se: Basal body.
MASTIGOTE: Mastigot, celler med undulipodier,
dvs. eukaryotiske mikroorganismer som beveger
seg ved hjelp av undulipodier, prokaryoter som
beveger seg ved hjelp av flageller. Undulipodier,
flageller og cilier er forskjellige termer for i prinsipp, samme molekylære struktur på forskjellige
typer av celler. Se: Hypermastigote og Undulipodium.

65

MASTITIS: Inflammasjon av melkekjertelen (som
kan skyldes infeksjoner).
MASTOLOGY: (1) Innen anatomi og patologi,
mastologi, det vitenskapelige studiet av bryster;
(2) Innen biologi, det vitenskapelige studiet av
pattedyr.
MATE: (1) Make, ektemake, ektefelle; (2) Pare
seg, gifte seg.
MATE CHOICE: Se: Sexual selection.
MATERIAL: (1) Data, emne, informasjon, stoff,
substans, subjekt, produkt, tøy, tekstil; (2)
Materiale, materiell, det fysiske materiale av
objekter som er tilgjengelig for et studium; (3)
Innen systematikk, det fysiske materiale, samling
eller utvalg av organismer som er tilgjengelig for
et studium; (4) Organismer eller objekter magasinert ved et museum; (5) Viktig, vesentlig.
MATERIAL CYCLE: Materialsyklus, sirkulasjonen av materie, grunnstoffer og molekyler,
mellom de levende organismene og det omgivende miljø. Se: Biogeochemical cycle.
MATERNAL: Maternal, moderlig, mors-, på
morssiden, avledet fra hunnen, relatert til hunnen, spesielt under graviditet og rett etter fødsel.
Se: Paternal.
MATERNAL EFFECT: Maternal effekt, alle fenotypiske karakterer og karaktertrekk hos avkommet som kan assosieres med moren, men
som ikke har noe med morens såkalte
paringsverdi å gjøre (Se: Breeding value). Med
andre ord, en ikke-genetisk effekt på avkommet
fra moren, f.eks. cytoplasmisk arv, overførsel av
sykdom prenatalt eller påvirkninger som skyldes
morens næringsmessige status og omgivelser
under svangerskapet.
MATERNAL IMMUNITY: Maternal immunitet,
immunitet ervervet passivt hos avkommet (foster
eller pattebarn) fra moren gjennom henholdsvis
morkaken (placenta) eller brystmelk.
MATERNAL INHERITANCE (Cytoplasmic inheritance, Maternal transmission, Matrilinear
inheritance,
Non-Mendelian
inheritance):
Maternal arv, arv kontrollert gjennom faktorer

utenfor kjernen; arv der karakterene som arves
ikke følger Mendels lover der hannen og hunnen
yter hvert sitt av to mulige alleler til avkommet,
men arv gjennom cytoplasmaet i eggcellen
(ovulen, den hunnlige gameten), dvs. gjennom
hunnlige cellelinjer. Med andre ord, karakterer
eller karaktertrekk i avkommet er bestemt av
cytoplasmiske faktorer fra moren via ekstranukleært DNA i de to cytoplasmiske organeller,
mitokondrier (mtDNA) og kloroplaster (cpDNA;
hos flertallet, men ikke alle dekkfrøete planter).
Se: Cytoplasmic inheritance.
MATERNAL MESSAGE: Refererer til de mRNA
syntetisert under oogenesen (Se: Oogenesis)
som i egg cytoplasmaet sammen med ribosomer,
danner et inaktivt kompleks (informosome) som
aktiviseres rett etter befruktningen og hjelper til
med reguleringen av de tidligste utviklingsstadiene.
MATERNAL SEX DETERMINATION: Hunnlig
kjønsbestemmelse. Hos mennesket og de fleste
andre pattedyr, noen insekter (bananfluer,
Drosophila), enkelte slanger og noen planter
(Ginkgo), bestemmes kjønnet av det såkalte XY
kjønnssystemet der hanner er XY (heterogametisk), hunner XX (homogametisk). (Fugler, noen
insekter (hos andre er hunnen diploid, hannene
haploid) og noen krypdyr (hos andre bestemmer
temperaturen kjønnet) har ZW kjønnssystemet
der det heterogametiske kjønn er hunner,
homogametiske hanner.) I mer detalj er det
plasseringen av SRY-genet (sex-determining
region Y) som normalt er lokalisert på Y
kromosomet, som bestemmer hannens kjønn. I
henhold til en hypotese (maternal dominant
hypothesis) så vil hunner (kvinner) som er mer
dominante enn andre hunner, ha større sannsynlighet for å få sønner. Dominans er et
karakteristisk karaktertrekk hos både mennesker
og dyr basert på testesteron-nivå, studier innen
reproduksjonsfysiologi og psykologisk psykologi
har vist at visse faktorer under hunnlig kontroll
kan gi selektiv tilgang på X og Y kromosomene,
der testesteron, relaterte hormoner eller eggets
produksjon av visse stoffer påvirker spermienes
svømmekapasitet basert på om de inneholder
SRY-genet eller ikke.
MATERNITY: Moderskap, morskap, moderlighet,
maternitet.
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MATHEMATICS: Matematikk, studiet av logiske
og følgeriktige slutninger, form, arrangeringer,
kvantiteter
og
mange
relaterte
begrep.
Matematikk deles ofte i algebra (regning med tall
og abstrakte strukturer, deres egenskaper og
mønste), tallanalyse (tallenes kontinuitet og begrensninger) og geometri (figurer, rom og relaterte begreper). Matematikere beviser matematiske teorier gjennom deduksjoner ut fra valgte
aksiomer og definisjoner, og formulerer hypoteser. Matematikk kan være anvendt matematikk
(matematikk benyttet på andre felter enn matematikk), ren matematikk (matematikk benyttet på
matematiske problemer uten tanke på praktiske
anvendelser) og matematikkdidaktikk (læring og
undervisning i matematikk) og statistikk (analyse
av dataobservasjoner). Se: Axiom, Definition,
Evidence, Hypothesis, Logic og Proof.

logiske og fysiologiske konjugasjonssystemer
styrt via plasmider som koder for såkalte «sex
pili» og andre komponenter som virker på overflatestrukturene i mottagercellen (Se: Pilus). To
bakterier i paring, er et paringsaggregat (mating
aggregate). Hos planter foregår paring,
pollinering, gjennom spesielle overførselsmekanismer, vektorer, som f.eks. vind, insekter og
tyngdekraften. Se: Assortative mating, Copulation
og Zygote.

MATHEMATICS AND THE NATURAL SCIENCES: Se: Science and mathematics.

MATING FREQUENCY: Paringsfrekvens, antall
paringer i løpet av en gitt tidsperiode.

MATING (Copulation, Pairing): Paring, seksuell
reproduksjon, foreningen av to individer av
motsatt kjønn; hos eukaryoter, parvis seksuell
forening av to énkjønnede (eller tokjønnede)
individer som resulterer i befruktning av et egg
(ovum) og dannelse av en zygote. Paringssystemene varierier hos seksuelt reproduserende eukaryoter: (a) Tilfeldig paring (panmixis,
random mating), dvs. paring med enhver annen
organisme med samme sannsynlighet, (b) ikketilfeldig paring ((genotypic) assortative mating),
dvs. paring fortrinnsvis mellom hanner og hunner
som er relaterte til hverandre på en eller annen
måte og som omfatter to typer: (i) Positiv ikketilfeldig paring (positive (genotypic) assortative
mating), innavl som øker muligheten for paring
mellom like genotyper, og (ii) negativ ikke-tilfeldig
paring (negative (genotypic) assortative mating,
disassortative mating), utkrysning, krysning mellom individer som er mindre relaterte enn ved en
tilfeldig paring, og (c) fenotypisk ikke-tilfeldig
paring (phenotypic assortative mating), dvs.
paringsvalg basert på partnerens fenotype,
positiv ikke-tilfeldig paring medfører at like parer
seg hyppige enn hva sjanse skulle tilsi, negativ
ikke-tilfeldig paring medfører at ulike parer seg
hyppigere enn hva sjanse alene skulle tilsi. Hos
prokaryoter foregår paring gjennom et system
kalt konjugasjon som styres via plasmider (eller
transposoner). Det forekommer genetiske, morfo-

MATING GROUP: Paringsgruppe, en gruppe
individer der paringer forekommer hyppigere
innen gruppen, enn med individer utenfor gruppen.

MATING AGGREGATE: Se: Mating.
MATING CONTINUUM: En kryssbefruktnende
gruppe individer der ethvert individ kan motta
gener fra et hvilket som helst annet individ (et
paringskontinuum kan også være romlig oppdelt i
mindre undergrupper).

MATING PLUG: Paringsplugg, plugg produsert
fra kjertler hos hannen som avsettes etter
paringen over hunnens skjønnnsåpning eller i
hunnens genitalkammer for å forhindre tap av
spermier eller paring av en annen hann.
MATING PROPENSITY: Sannsynligheten for at
et gitt individ skal pare seg.
MATING SEASON:
brunsttid.

Paringssesong,

løpetid,

MATING SYSTEM: Paringssystem, den sosiale
organisering av paringsmønsteret mellom individene innen en art eller populasjon; omfatter
bl.a. grad av innavl, former for seksuelle
bindinger, parbindinger og antall paringspartnere
(på samme tid). Paringssystemet har stor
betydning for populasjonen og artens genetiske
struktur og derigjennom også for evolusjonspotensialet. Det forekommer to hovedtyper av
paringssystem: Ikke-tilfeldig paring og tilfeldig
paring. Ved kunstig seleksjon er paringssystemet den prosedyre man benytter for å
kontrollere avkommets genetikk, som kan være
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mellom like fenotyper (assortative mating) eller
ulike fenotyper (disassortative mating, negative
assortative mating). Se: Assortative mating,
Mating, Monogamy og Polygamy.
MATING TYPE: Paringstype, molekylære mekanismer hos seksuelt reproduserende eukaryoter
som regulerer forenligheten hos isogame (Se:
Isogamous), anisogame (Se: Anisogamous) og
multipolare (Se: Multipolar) mikroorganismer,
bakterier, protoktister, sopp og alger. Paringstypene som tilsvarer kjønn (hannlige og hunnlige
individer) hos de høyere organismene, er
morfologisk like og vanskelig å adskille, men
inneholder forskjellige alleler. Individer av en
paringstype pares kun med individer fra en annen
paringstype, dvs. en strain av en organisme har
seksuell interaksjon kun med en annen genetisk
distinkt strain av samme art som avviker
fysiologisk, ikke nødvendigvis av utseende.
Avhengig av gruppe angis paringstypene ikke
med hunn og hann som hos eukaryotene, men
med tall, bokstaver (a og b), tegn (+ og –) eller
med størrelsesforskjellen mellom gametene.
Syngami kan kun skje mellom gameter av
forskjellig paringstype. Se: Conjugation.
MATRILINEAR INHERITANCE: Se: Maternal
inheritance.
MATRIX: (1) Livmor, moderskjød, opphav, det
som omgir, ligger rundt noe; (2) Innen biologi,
matriks, vevet eller materialet mellom cellene
hvor spesialiserte strukturer er innleiret; (3) Innen
anatomi, matriks, underlagssubstans, blodårene,
nervene og lymfen som ligger under og er
beskyttet av neglene; (4) Innen paleontologi,
matriks, materialet som omgir fossiler; (5) Innen
geologi, matriks, det finkornete materialet som
grovere komponenter er innleiret i (i sedimentære
bergarter tilsvarer matriks sementen som binder
de grovere kornene sammen, i andre bergarter,
selve grunnmassen); (6) Innen kjemi, matriks, de
ikke-analytiske komponentene i en prøve
(sample), eller en kontinuerlig fast fase der
partikler (atomer, ioner, etc.) forekommer; (7)
Innen statistikk og matematikk, matrise, en
ordnet samling av tall, symboler eller uttrykk forut
for en eller annen statistisk behandling. En
rektangulær oppstilling av tall i m rader og n
kolonner er en matriks (m x n) der de enkelte
felter kalles elementer. Betraktes en slik

oppstilling av tall som én enhet, kan den
behandles ut fra de algebraiske regler som
gjelder for matematiske matriser.
MATROCLINAL: Matroklinal, arvesystem der
avkommet ligner moren mer enn faren, dvs. det å
ha arvet karakterer eller karaktertrekk som ligner
mer den hunnlige forelder enn den hannlige
forelder. Det motsatte er «patroclinal».
MATROLINEAL: Av eller basert på slektskap
med moren eller den hunnlige arverekke.
MATROMORPHIC (Metramorphic): Matromorfisk, som morfologisk ligner moren mer enn faren.
Se: Patromorphic.
MATTER: (1) Materie, materiale, stoff, substans;
emne, gjenstand, sak, ting, tingest; (2) Affære,
anliggende, forhold, grunn, situasjon, spørsmål,
subjekt, tema, årsak; (2) Være av betydning, ha
noe for seg.
MATURATION: (1) Utvikling, modning, kjønnsmodning; det å utvikle seg mot kjønnsmodenhet,
spesielt det å utvikle differensierte, funksjonelle
gameter (kjønnsceller). Modning refererer også til
den økende kompleksiteten i adferdsmønsteret
under utviklingen mot seksuell kjønnsmodenhet
som ikke er basert på erfaringer, men på utvikling
av det neuromuskulære system (Se: Ontogeny);
(2) Innen virologi, modning, inkorporering av virus
genomer under dannelse av komplette virioner;
(3) Dannelsen av puss (betennelsesprodukter) i
en byll (abscess, furunkel).
MATURATION DIVISION: Se: Meiosis.
MATURATION FEEDING: Næringsopptaket som
kreves hos visse insekter før at deres gonader
skal kunne utvikles og modnes for produksjon av
egg.
MATURE: (1) Velutviklet, fullt utviklet, voksen,
voksent individ, moden, modne, modnes, modent, kjønnsmoden, fullstendig; (2) Forfalle, råtne.
MATURITY: (1) Modenhet, modent, moden alder,
voksen alder, mannsalder, full utvikling, kjønnsmodning, stadiet i livssyklus da organismen har
nådd den voksne form og kan reprodusere, dvs.
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gametene er fullt utviklet og funksjonelle; (2)
Forfallsdato, forfallstid.
MATUTINAL: Tidlig, morgen-, som fungerer om
morgenen, ofte benyttet for planter som blomstrer
om morgenen. Se: Vespertine.
MAUER JAW: Kjeveben funnet i Mauer,
Tyskland (1907), og som representerer typearten
for Homo heidelbergensis.
MAUVE: Lilla, lillafarget.
MAVIS: Måltrost (Turdus philomelos), sangfugl i
trostefamilien (Turdidae), omfatter fire underarter.
MAW: Mage, kro, svelg.
MAXILLA: Kjeveben, spesielt benet i overkjeven; store hake-formete, dorsale kitinøse
kjeveplater. Maxillary, refererer til kjevebenet i
overkjeven.
MAXIM: En stor arbeider maur eller en av soldat
kasten.
MAXIMAL: Maksimal, det største av noe, så stor
som mulig, så viktig som mulig, det største
elementet i et sett.
MAXIMUM (max., Upper limit, Uttermost,
Utmost): Maksimum, på det meste, den største
mengde, den største utstrekning (høyde, bredde,
lengde) eller intensitet som er mulig, målt eller
tillatt, eller den høyest mulige størrelse eller verdi
i en funksjon eller samling av tall. Se: Minimum.
MAXIMUM DENSITY OF WATER: Maksimum
tetthet av vann som oppnås ved en temperatur
på +3,98oC, dvs. oppvarmes vann som har en
temperatur på 0oC, sammentrekkes vannet inntil
temperaturen når +3,98oC for deretter å
ekspandere på samme måte som andre substanser som varmes opp og gjennomløper
normal termal ekspensjon. Vann er den eneste
substansen på jorden som ikke har maksimum
tetthet i fast tilstand, men er tyngst som væske
ved +3,98oC. Vann er også den eneste
substansen på jorden som eksisterer samtidig i
alle tre fysiske faser: Fast, flytende og gass. På
grunn av hydrogenbindingene mellom vannmolekylene har iskrystaller en meget åpen tre-

dimensjonal (tetrahedal) struktur (frosset vann
har 9 % økt volum, derfor flyter is på vannet),
men når is smelter ødelegges strukturen og
vannmolekylene kommer nærmere sammen inntil
+3,98oC er nådd. Dette fenomenet har fundamental betydning for jordens økosystemer da det
medfører bl.a. at vann ikke bunnfryser om
vinteren i kalde områder.
MAXIMUM PARSIMONY (HYPOTHESIS): (1)
Maksimum parsimoni, et grunnleggende prinsipp
innen vitenskap som sier at en teori skal gi den
enklest mulige vitenskapelige forklaring som
passer bevisene på et gitt fenomen; (2) Innen
fylogeni, en metode for konstruksjon av fylogenetiske trær basert på prinsippet (når alle
andre ting er like) at den beste hypotese er den
som krever færrest mulige evolusjonære
forandringer. Med andre ord, en metode basert
på ønsket om å minimalisere antall evolusjonære
forandringer (mutasjoner) som er nødvendig for å
forklare et sett av evolusjonære data. Parsimony,
sparsommelighet, gnienhet; parsimonious, grisk,
grådig. Se: Occam’s razor.
MAXIMUM SUSTAINED YIELD (MSY, Maximum sustainable yield, Optimum yield):
Maksimal bærekraftig avkastning, utbytte eller
resultat, dvs. den maksimale avkastning eller det
teoretiske nivå, som kan høstes år etter år av en
art eller fra et gitt område uten ødeleggelse av
det biologiske grunnlaget (Se: Carrying capacity).
Begrepet maksimal bærekraftig avkastning
benyttes innen jakt og fiskerier (og skogbruk og
landbruk) for hva som kan høstes fra den
reproduserende delen av en populasjon av dyr
eller fisk og som samtidig opprettholder en
optimal tetthet i populasjonen eller området
basert på næringsgrunnlaget og de høstingsmetoder som benyttes. Naturen eller fellesgodene, må forvaltes og husholdes på en måte
som gjør at de ikke overutnyttes, men får tid til å
regenerere og opprettholde en optimal avkastning etter hver høsting. Det samme gjelder
for økosystemene som ikke må overbelastes
med forstyrrelser, påvirkninger og forurensninger,
slik at de ikke får tid til å regenerere.
MAXIMUM TEMPERATURE: Maksimumstemperatur, høyeste registrerte temperatur i et gitt
tidsrom, f.eks. i løpet av ett døgn eller år. Den
høyest mulige temperatur er i henhold til
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konvensjonell fysikk, målt til å være eksakt:
1 420 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
0oC.
MAXIMUS: Stor, den største, størst.
MAXWELL’S EQUATIONS: Maxwells ligninger,
James Clerk Maxwell (matematisk fysiker, 18311879) formulerte den klassiske teori om
elektromagnetisk stråling der han viste at
elektrisitet, magnetisme og lys er forskjellige
manifestasjoner av samme fenomen, og at
elektriske og magnetiske felter beveger seg med
lyshastigheten gjennom rommet som bølger.
Maxwells studier la også grunnlaget for
kvantemekanikken og relativitet knyttet til tid og
rom. Maxwells fire meget kompliserte, klassiske,
(differensial)ligninger for elektromagnetisme,
utgjør den teoretiske basis for elektromagnetismen, hvordan elektriske og magnetiske felter
samvirker, interakterer, og hvorledes de påvirkes
av ytre objekter. Ligningene gir matematiske
modeller for vår elektriske teknologi (f.eks. kraftstasjoner, elektriske motorer), optiske teknologi
(f.eks. linser) og radioteknologi (f.eks. trådløs
kommunikasjon, radar) gjennom beskrivelser av
elektriske og magnetiske felter, elektriske
ladninger, strømstyrker og forandringer i elektromagnetiske felt. Ligningene som knytter vektor
størrelser sammen som forekommer i variable
magnetiske eller elektriske felt, omfatter Gauss’
Law, Gauss’ Law for magnetism, Faraday’s Law
of Induction og Amphere’s Law. J.C. Maxwell er
på samme vitenskapelige nivå som Isaac Newton
(1642-1726/27) og Albert Einstein (1879-1955).
MAYARO AND SINDBIS FEVERS (Jungle
fever): Mayaro og Sindbis feber, virussykdommer
(Alphavirus) som overføres fra mygg til
mennesket i skogsområder i Sør-Amerika, Afrika,
Sør-øst Asia, Australia og Europa. Viruset har
blitt isolert fra vilt og fugl.
MAYR: Evolusjonærbiolog, ornitolog og historiker, Ernst Walter Mayr (1904-2005), opprinnelig
fra Tyskland, som skrev den klassiske boken
«Systematics and the origin of species, from the
viewpoint of a zoologist» (1942), der han
redefinerte arten: En art er én eller flere naturlig
kryssbefruktende populasjoner som er reproduksjonsmessig isolert fra andre slike populasjoner eller arter. Mayr var en av forrige

århundrets ledende evolusjonærbiologer, både
som systematiker, taksonom, ornitolog, biologisk
filosof, vitenskapshistoriker og oppdager. Hans
arbeider medførte en erkjennelsesmessig
revolusjon og ledet til den moderne evolusjonære
syntese av Darwins’ evolusjon og Mendels’
genetikk, og ikke minst, han utviklet det moderne,
biologiske artsbegrep. Mayr er forfatter av en
rekke sentrale biologiske verker, f.eks.: Animal
species and evolution; Populations, species and
evolution, Evolution and the diversity of life; The
evolutionary synthesis: Perspectives on the
unification of biology; The growth of biological
thought; Toward a new philosophy of biology;
One long argument; This is biology; What
evolution is; og What makes biology unique? Se:
Biological species concept.
MAYBUG: Oldenborre (Melolontha melolontha),
bille (orden Coleoptera) som hører til familien
skarabider (Scarabaeidae).
MAZE: Labyrint, labyrinter omfatter både forgrenete nettverk der man må finne en rute til et
mål og ikke-forgrenete nettverk som leder direkte
til et mål.
MB: Forkortelse for: (1) Megabase, en nukleinsyre som inneholder én million nukleotider eller
basepar (Se: Megabase); (2) Myoglobin, protein
som binder jern og oksygen, og som forekommer
i muskelvevet (tverrstripet muskulatur, hjertemuskelen) hos virveldyr (nesten alle pattedyr).
Myoglobin er beslektet med hemoglobin og
opptar oksygen fra hemoglobinet i blodet for å
avgi det videre til muskelcellene som arbeider
hvis oksygentilgangen er utilstrekkelig. Myoglobin
inneholder kun én hemgruppe og én polypeptidkjede (hemoglobin har fire av hver) som
oksidert til metmyoglobin, gir kjøttet en mørk rød
farge.
MCD (Mean character difference): Forkortelse
for: Gjennomsnittlig karakterforskjell.
M DISCONTINUITY: Se: Mohorovicic discontinuity.
MEADOW: Åker, vang, eng; permanent gressområde (grassland) hvor planter dyrkes til fòr, og
der gress dominerer. Meadow landscape, englandskap.
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MEAGRE: Mager, tynn, skral, vannfattig.
MEAL: Måltid, mål, mel, mat. Meal break, spisepause.
MEAN: (1) Bitende, ekkel, fattigslig, feig, foraktelig, giftig, nifst, ringe, simpel, slett, tarvelig,
ussel, vond; (2) Forventning, ha i sinne, mene,
tenke, tiltenke, tilsikte; (3) Bety, innebære, tyde
på, vil si; (4) Mellomting, middelvei; (5) Innen
matematikk (average, mean value):, gjennomsnitt, gjennomsnittlig, gjennomsnittstall, middelverdi, midlere, middel-, den aritmetiske gjennomsnittsverdi av en variabel (xmean) lik summen av
et sett individuelle verdier dividert på summen (n)
av antall verdier (xmean = a1 + a2... + an/n).
Gjennomsnittstallet er den sentrale verdien som
de individuelle verdiene fordeles rundt: Geometrisk gjennomsnitt av n verdier er n te roten av
produktet av alle verdiene: (a1a2a3...an)1/n. Hvis
verdiene i et tallsett er rangert etter størrelse, er
medianverdien (medianen) det tallet som deler
tallsettet i to like deler (er antall observasjoner et
partall, er medianen gjennomsnittet av de to
midterste tall). Medianplanet er en tenkt linje som
deler et legeme i to like deler (midtsagittalplanet),
en venstre og en høyre halvdel (parasagittalplan
er et plan parallelt med midtsagittalplanet; transversalplan deler et legeme på tvers). Den verdi
som forekommer hyppigst i et tallsett, kalles
modalverdien. I tilfelle av en kontinuerlig funksjon
f(x), er gjennomsnittsverdien over området x1 – x2
= x1 – x2f(x)dx/x1 – x2. Kvadratroten av gjennomsnitts kvadratsverdi tilsvarer: (a12 + a22 + ... +
an2)/n (Se: Median, Mode og Standard deviation).
MEAN ABUNDANCE (Relative density): Gjennomsnittlig abundans, gjennomsnittsantall individer av en parasittart i et sampel av verter per
undersøkt vertsindivid i samplet, dvs. både
infiserte og uinfiserte verter er inkludert.
Gjennomsnittlig abundans er ekvivalent med
gjennomsnittlig intensitet multiplisert med prevalensen. Relativ abundans (relative abundance) er
den gjennomsnittlige abundansen til en art i
forhold til den for en annen art eller flere andre
arter i en vert (eller habitat). En art kan være
tallrik (abundant, dominant), vanlig (common),
hyppig (frequent), tilfeldig (occational) eller
sjelden (rare) i en vert eller habitat. Innen
parasittologi og økologi, er tetthet (density) antall
individer per enhets areal eller enhets volum.

Gjennomsnittlig abundans med varians, gir en
indikasjon på spredningen og fordelingen av
parasitter blant de enkelte vertene. I noen tilfeller
benyttes median abundans eller modal abundans
(Se: Median og Modal) som et mer hensiktsmessig mål enn gjennomsnittlig abundans. Se:
Absolute abundans, Abundance, Burden, Component community, Density, Incidence, Infracommunity Intensity, Mean intensity, Prevalence,
Relative abundance og Supracommunity.
MEAN ANNUAL TEMPERATURE (global): Årlig
gjennomsnittstemperatur,
gjennomsnittstemperaturen på jorden over året ved de forskjellige
individuelle breddegrader. Årlig gjennomsnittstemperatur er en kompleks verdi som gir et mål
på jordens strålingsbalanse. Absorberes stråling
av jordens landmasser og havene mer et år enn
et annet år uten at dette kompenseres av økt
utgående stråling, vil jordens gjennomsnittstemperatur øke; absorberes mindre, vil temperaturen synke. Flere beregninger antyder at jordens
gjennomsnittstemperatur har økt med 0,5 oC
(tallet varierer avhengig av kilde) dette århundret.
Det sies også at gjennomsnittstemperaturen er i
fare for å øke med 4,5oC (tallet varierer avhengig
av kilde) innen 2050 hvis ikke utslippet av
drivhusgassene blir redusert. Se: Greenhouse
effect.
MEAN INTENSITY: Gjennomsnittsintensitet,
gjennomsnittsantall individer av en gitt parasittart
i et sampel av verter per infisert vertsindivid i
samplet, dvs. kun infiserte vertsindivider er
inkludert (desimaler kan sløyfes da det ikke
forekommer fraksjoner av en parasitt). Gjennomsnittsintensiteten må ikke forveksles med
abundans der alle vertene er inkludert, både de
uinfiserte som de infiserte. Gjennomsnittsintensiteten bør alltid rapporteres i tillegg til
prevalens; multiplisert med hverandre blir
resultatet gjennomsnittlig abundans. I enkelte
tilfeller benyttes median intensitet eller modal
intensitet istedenfor gjennomsnittsintensitet (Se:
Median og Modal). Gjennomsnittsintensiteten gir
ikke nødvendigvis et godt nok bilde på en
infeksjon i en populasjon da parasitter normalt
opptrer klumpet eller aggregert i vertspopulasjonen, det finnes imidlertid flere måter å
måle en slik spredning på der den enkleste er
variasjonen mellom den største og minste
intensiteten som ble målt; det mest brukte
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spredningsmål er standardavviket (Se: Standard
deviation). Se: Abundance, Burden, Density,
Incidence, Intensity, Mean abundance, Negative
binomial distribution og Prevalence.
MEANDER: (1) Bukt, buktning, kurve, løkke,
sving; (2) Meander, vide svinger i et elveløp i et
relativt flatt landskap som dannes da sakterennende vann har en tendens til å renne i spiral i
svakt skrånende terreng. De sløyfeaktige elvesvingene fra side til side oppstår pga. erosjon i
yttersvingene og sedimentasjon i innersvingene.
Det gir en mer eller mindre bratt elveskrent på
utsiden av kurven og en slak elvebakke på
innsiden. Størrelsen på meandre er relatert til
slettelandets størrelse, elvens tverrsnitt, vannhastighet og vannføring. Over tid kan meandre
svinge helt rundt og møte seg selv og starte en
ny meander, samtidig som det tidligere elveløpet
tettes til og danner en kroksjø (meandersjø, cformet innsjø). Hvis landskapet heves over
geologisk tid, kan elver skjære seg dypt ned i
løsmassene pga. erosjonen, og danne U eller Vformede elvedaler.
MEAN DISTANCE: Middelavstand, den gjennomsnittlige avstand mellom to objekter, eller det
aritmetiske gjennomsnitt av den maksimale og
den minimale avstand mellom satelitter, planeter
og stjerner, f.eks.: (a) Middelavstanden fra
månen til jorden er 384 390 km, dvs. lyset bruker
ca. 1,3 sekunder fra månen til jorden, og (b)
middelavstanden fra solen til jorden er
149 597 871 km, som per definisjon er lik én
atronomisk lengdeenhet (Astronomical Unit, AU).
Ett omløp av jorden rundt solen tar 365,2564
døgn som er lik et siderisk år. Lysets hastighet er
299 782 458 m/s (≈ 300 000 km/s)., dvs. lyset fra
solen tar 8 minutter og 19 sekunder (499 s, ≈ 500
sekunder) på å nå jorden.
MEAN LETHAL DOSE: Gjennomsnitts letaldose,
dvs. (a) den gjennomsnittlige mengde (dosen
eller konsentrasjonen) av en substans som
eksperimentelt gitt en gruppe dyr, vil drepe 50 %
av gruppen innen en gitt tid, eller (b) den
gjennomsnittlige mengde ioniserende stråling
som vil drepe 50 % av en populasjon innen en
gitt tid. Følsomheten (sensiviteten) mot stoffet
eller strålingen, uttrykkes som gjennomsnitts
letaldose (LD50 eller Do). Det finnes en rekke
«dose-relaterte» begreper, f.eks.: Lethal dose

(LD), mengden av en substans som er tilstrekkelig for å forårsake død. Curative dose
(CD), dosen som er tilstrekkelig for og gjenopprette en normal helsetilstand. Effective dose
(ED), en dose tilstrekkelig for å produsere en
ønsket effekt. Se: Dose og LD50.
MEAN LIFE (Life time): (1) Innen biologi, gjennomsnittlig livslengde, gjennomsnittlig levetid
(average lifespan, average lifetime) eller gjennomsnittlig eksistens, til en levende organisme;
(2) Innen astronomi, gjennomsnittlig livslengde til
en stjerne; (3) Innen radiokjemi / atomfysikk,
gjennomsnittlig livslengde til: (a) En subatomisk
partikkel, dvs. den statistisk forventede levetid til
et ustabilt atom av en gitt radioaktiv isotop tatt
tilfeldig fra en større gruppe isotoper, eller (b) den
gjennomsnittlige levealder til en elementærpartikkel, ion, etc. i et gitt medium.
MEAN PHENOTYPIC VALUE: Gjennomsnittslig
fenotypisk verdi, gjennomsnittsverdien til en
kvantitativ fenotypisk karakter. En gitt karakters
fenotypiske verdi (P) kan evalueres i forhold til
gjennomsnittsverdien for populasjonen.
Den
fenotypiske verdien (phenotypic value) til en
karakter, påvirkes av to faktorer, genotypen (G)
og miljøeffektene (E), og utgjør en kvantitativ
størrelse (metrisk) tilknyttet en gitt fenotype.
Phenotypic variance (VP) er et mål på den fenotypiske forskjell mellom en gruppe individer innen
en populasjon som resultat av genetiske (Vg) og
miljømessige (VE) interaksjoner, dvs.: VP = VG +
VE. Den genotypiske variasjonen (VG) skyldes:
Additiv varians (VA), dominans varians (VD) og
epistatisk varians (VI), dvs.: VG = VA + VD + VI
(«Varians» er et mål på spredningen av et sett
numeriske observasjoner, kalkulert som gjennomsnittet av kvadratet av avvikene fra gjennomsnittet (Se: Variance); «dominans» viser til i
hvilken grad en karakter fremtrer i fenotypen etter
interaksjoner mellom allelene i ett locus (Se:
Dominance); «epistase» viser til den delen av
fenotypiske varians som skyldes interaksjoner
mellom forskjellige gen loci, dvs. den genetiske
bakgrunnen (Se: Epistasis).)
MEAN HIGH WATER (MHW): Gjennomsnittlig
høyvannsstand, gjennomsnittsverdien av alle
høyvannsobservasjonene målt på et gitt sted.
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MEAN LOW WATER (MLW): Gjennomsnittlig
lavvannsstand, gjennomsnittsverdien av alle
lavvannsobservasjonene målt på et gitt sted.
MEAN SEA LEVEL (MSL): Gjennomsnittlig
havnivå, gjennomsnittsverdien til alle tidevannsnivåene målt med intervaller på én times på et
gitt sted.
MEAN TIDE LEVEL (MTL, Half-tide level):
Gjennomsnittlig tidevann (lavvann, høyvann),
gjennomsnittet av gjennomsnitts høyvann og
gjennomsnitts lavvann, dvs. gjennomsnittsverdien av alle vannstandsmålinger gjort ved
både flo og fjære (planet midtveis mellom
gjennomsnittlig høyvann og gjennomsnittlig lavvann). Gjennomsnittlig tidevann er ikke det
samme som gjennomsnittlig havnivå (Se: Mean
sea level).
MEANS OF CONTROL: Bekjempelsesmiddel, et
eller annet stoff eller kjemisk substans som
benyttes til kontroll eller beskyttelse mot f.eks.
skadedyr, vekster, bakterier eller virus. Biologisk
kontroll er benyttelse av én eller flere organismer
til å kontrollere populasjonen av en annen organisme. Se: Biocide.
MEASLED: Infisert med et flekket utslett pga.
meslinger.
MEASLES (Morbilli): Meslinger, en akutt, meget
smittsom virussykdom hos mennesket som er
eneste reservoar for viruset; meslinger er definert
å være en allmennfarlig, meget smittsom sykdom. Meslinger som skyldes meslingeviruset
Morbillivirus (familien Paramyxoviridae; kan deles
inn i åtte grupper (A-H) med 23 genotyper), er et
RNA virus endemisk utbredt over hele verden.
Meslingeinfeksjoner begynner med høy feber,
hals-, nese- og øyekatarr, lysskyhet, rennende
nese og ofte med hoste og lett bronkitt, som
varer rundt 3 – 4 dager. Etter 10 – 14 dager etter
smitten (inkubasjonstiden), dannes et brunrødt til
skittenbrunt utslett som begynner i pannen, sprer
seg utover ansiktet og kroppen. Utslettet som
varer fem til seks dager, etterlater seg en fin,
melaktig avskalling. Meslingeviruset smitter via
dråpesmitte og en smittet person er infeksiøs fra
første dag og til utslettet har vart i rundt fire til
fem dager. Meslinger er den vanligste dødsårsak
blant barnesykdommene (som det kan vaksi-

neres mot). Da meslinger smitter så lett vil de
fleste (80 - 90 %) ha hatt sykdommen før voksen
alder; det er livslang immunitet etter en infeksjon.
Mennesket er den eneste naturlige verten for
meslingeviruset, andre dyr kan imidlertid bli
eksperimentelt infisert (viruset stammer antagelig
opprinnelig fra hund). Akutte meslinger er vanligvis en mild sykdom, men da meslinger nedsetter
motstandskraften mot andre infeksjoner, kan
sekundære bakterieinfeksjoner alvorlig komplisere sykdomsforløpet Bronkitten som ofte følger
med, kan også gå over i bronkittlungebetennelse.
Død pga. meslinger er hyppigst hos barn under
to år, noe som ofte forekommer i underutviklede
land. Det finnes ingen behandling mot en
meslingevirus-infeksjon (virus påvirkes ikke av
antibiotika). (I 2019 ble ca. 30 500 mennesker,
inkludert 17 000 barn (kun 42 % var vaksinert i
slutten av 2016), smittet i Ukraina, hvorav 11
mistet livet. Det anbefales en vaksinasjonsrate på
95 % for å oppnå flokkimmunitet som forhindrer
epidemier og dødsfall i en befolkning. I 2018 var
83 000 europeeere smittet av meslinger iht.
WHO.) Se: Diseases of civilization.
MEASURABLE: (1) Målbar, kan måles, beregnes, kvantifiseres; (2) Ikke særlig stor.
MEASURE: (1) Målesnor, målebånd, ta mål av,
finne ut eller få rede på størrelsen, mengden eller
graden av noe ved bruk av et instrument inndelt i
standard enheter; sammenligning med en standard enhet; (2) Vurdere viktigheten, verdien eller
graden av noe; (3) En plan eller aksjon for å
oppnå en spesiell hensikt; (4) Mål, en standard
enhet for å uttrykke en størrelse, mengde eller
grad av noe; (5) Measureless, (measurelessness), uendelig, uendelighet.
MEASURE OF VARIABILITY (Measure of
variation): Innen matematikk, et mål på
spredning I et tallsett.
MEASUREMENT: Måling, mål; størrelse.
MEAT: Kjøtt, kjøttmat, slakt som spises, særlig
av pattedyr. Kjøtt består for det vesentlige av
proteiner, fett og vann, og kan spises rå, men
normalt først etter behandling på diverse måter.
MEATUS: Naturlig kroppsåpning, kanal eller
passasje.
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MECHANICAL ISOLATION: Innen biologi, mekanisk isolasjon, reproduktiv isolasjon som skyldes
strukturelle uoverensstemmelser mellom de
hannlige og hunnlige reproduksjonsorganene
som forhindrer vellykket kopulering. Se: Isolation
mechanisms.
MECHANICAL SENSES: Berøringssanser, sanseorganer som registrerer mekaniske stimuli
(mechanoreception, berøring, balanse og hørsel).
Andre sanser er lyssans (photoreception, syn),
kjemisk sans (chemoreception, lukt og smak) og
elektrisk sans (electroreception, visse fisk).
MECHANICAL TRANSMISSION (Mechanical
vector): Mekanisk transmisjon, passiv smitte av
en infeksiøs parasitt fra en vert til en annen via
en mekanisk vektor, dvs. gjennom kontaminerte
substrater, objekter, redskaper, instrumenter eller
kroppsdeler, der en biologisk assosiasjon mellom
et patogen og en vektor ikke er nødvendig. Se:
Host og Vector.
MECHANICAL WEATHERING: Mekanisk forvitring, fysisk nedbrytning av berg og klipper ved
hjelp av ytre og indre påvirkninger, stress, pga.
av mekaniske forvitringskrefter uten kjemiske forandringer. Se: Chemical weathering.
MECHANICS: Mekanikk, den del av naturvitenskapen som omhandler fysiske legemers
adferd, deres bevegelser og likevekt når de er
utsatt for ytre krefter eller forflytninger, og de
påfølgende effektene legemene utøver på omgivelsene under gitte referanserammer. Mekanikk
omfatter tre grener: Statikk (statics, kreftene som
virker på og i et legeme i ro, kinematikk (kinematics, beskrivelse av de mulige bevegelsene av
et legeme eller systemer av legemer) og kinetikk
(kinetics, fortsigelser og forklaringer av bevegelsen som vil oppstå under gitte betingelser).
MECHANISTIC: (1) Mekanistisk, alle biologiske
fenomen kan beskrives ut fra mekanisk-kjemiske
prosesser; (2) Teoriene som forklarer fenomener
kun ut fra fysiske eller deterministiske begreper;
(3) Bestemt kun gjennom fysiske prosesser.
MECHANORECEPTOR: Mekanoreseptor, spesialiserte strukturer som sanser enhver fordreining
eller forstyrrelse av kroppen, f.eks. berøringer,
vibrasjoner eller gravitasjonen.

MECHANOTROPISM: Mekanotropisme, orienterende respons i relasjon til en mekanisk stimulus.
Se: Tropism.
MECONIUM (Baby poo): Barnebek, den første
avføringen hos et nyfødt barn (pattedyr), ofte
mørk- til svartgrønn med et innhold av tarmsekreter og fostervann. Den første avføringen bør
skje innen 24 timer etter fødsel.
MEDIAD (Admedial, Mesad): Mot midtlinjen,
medianlinjen eller medianplanet, av en kropp
eller kroppsdel. Se: Admedial og Median.
MEDIAL: (1) I midten, lokalisert eller som hører til
i midten, det som strekker seg mot midten eller i
retning av midtplanet, middel-. Det motsatte er
det som ligger ut til siden, dvs. nærmere siden
enn midtplanet (Se: Lateral); (2) Som gjelder
media, medium.
MEDIAN: (1) Median, midt-, midtre-, i midten;
mellomting; (2) Medianen, den verdien i en
tallrekke arrangert fra laveste til høyeste verdi,
som ligger i senter (midt i) av det statistiske
materialet, dvs. den ene halvparten av verdiene
faller over medianen og den andre halvparten
under medianen. Er antall verdier eller
observasjoner et oddetall, er medianen den
midterste verdien, hvis et partall, gjennomsnittet
av de to midterste verdiene. Medianen kan
sammenfalle eller avvike fra middelverdien av
samtlige målte verdier (Se: Mean); (3) Medianen,
midtplanet, langs kroppens midtlinje, det plan
som deler en tosidig organisme i en høyre og
venstre side (Se: Medial og Sagittal); (4) Median
lethal dose (MLD), median letal dose, den
absorberte dose av f.eks. ioniserende stråling
som dreper på en bestemt tid, halvparten av en
populasjon av en gitt art.
MEDIATE: (1) Mellomliggende, indirekte, forbundet indirekte gjennom en annen ting eller person;
(2) Formidle; (3) Megle, mekle, gripe inn i en
diskusjon for å skape enighet eller et kompromiss; oppnå noe.
MEDIATOR: (1) Formidler; (2) Innen biologi, en
kjemisk substans, f.eks. et hormon, som kontrollerer eller modifiserer en metabolsk prosess.

74

MEDIA WORKER: Et individ som hører til en
mellom-størrelse i en subkaste i en polymorf
serie av tre eller flere subkaster av arbeider
maur. Se: Major worker og Minor worker.
MEDICAL: Medisinsk, lege-, legevitenskapelig,
refererer til studiet av sykdommer og deres
behandling, spesielt uten kirurgi. Medic, lege,
doktor. Medical record (anamnese), sykehistorie.
MEDICAL GENETICS: Medisinsk genetikk, den
del av humangenetikken som omhandler sykdom
og arv; diagnosen og behandlingen av arvelige
sykdommer.
MEDICAL LEECH: Blodigle, omfatter de blodsugende leddmarkene, igleartene: Hirudo medicinalis (blodiglen, medisiniglen; Europa, Asia), H.
orientalis (Midtøsten, Asia), H. maniliensis (Asia)
og Macrobdella decora (Nord-Amerikansk).
Blodigler som forekommer i næringsrike vann i
Norge fra Oslofjorden til Nordmøre, ble benyttet
til årelating; blodigler er en fredet art i Norge
(rødlistet). (Hesteiglen (Haemopis sanguisuga)
som ligner på blodigla, kan ikke bite gjennom
menneskets hud.)
MEDICAL PHYSICS (Applied physics i medicine, Biomedical physics, Medical biophysics,
Radiological physics): Medisinsk fysikk,
medisinsk elektronikk, bruk av fysikk, fysiske
begreper og teorier og metoder, i helsetjenesten
for å ta bilder, måle og behandle pasienter. Det
kan omfatte f.eks bruk av: Elektromagnetisk
stråling, elektriske og magnetiske felter, ultralyd,
laserlys, røntgenstråling (X-ray), computertomografi (CT), gammastråling, radionuklider og
nanopartikler. Det utvikles stadig mer sofistikerte
måle- og behandlingsteknikker. Medical physicist,
en som benytter metodene og prinsippene i både
fysikk og medisin.
MEDICAL SCIENCES: Medisinske fag, medisinske vitenskaper, omfatter en rekke fagdisipliner:
(A) Grunnleggende medisin: (i) Anatomi, (ii)
biofysikk, (iii) biokjemi, (iv) cytologi (cellelære)),
(v) fysiologi, (vi) genetikk, (vii) farmasi (læren om
legemidlene), (viii) farmakologi (læren om
kjemiske stoffers effekt i levende systemer), (ix)
toksikologi (studiet av de negative effekter
kjemikalier har på levende organismer), (x)
immunologi (læren om kroppens immunforsvar),

(xi) immunhematologi (læren om antigen-antistoff
reaksjonene og fenomener innen patogenese og
kliniske utrykk ved blodsykdommer), (xii) klinisk
kjemi (diagnostikk ved hjelp av biokjemiske
analyser av blod, kroppsvæsker og vev), (xiii)
klinisk mikrobiologi (bakteriologisk, molekylær
biologisk, serologisk og infeksjonshygieniske
undersøkelser), og (xv) patologi (sykdomslære),
og (B) klinisk medisin: (i) Læren om bedøvelsesmidler (anaesthesiologi, behandlingen en
pasient får før, under og etter kirurgi), (ii) pediatri
(barnesykdommer), (iii) obstetri (behandling av
kvinnen før, under og etter fødsel), (iv)
gynekologi (læren om kvinner, særlig kvinnens
forplantningssystem: Vagina, livmor, eggstokker),
(v) indremedisin (ikke-kirurgisk diagnostikk,
spesielt indre organer), (vi) kirurgi, (vii) odontologi
(læren om tenner og tannsykdommer), (viii)
nevrologi (læren om nervesystemet), (ix) psykiatri
(behandling av psykiske lidelser), (x) radiologi
(læren om lys, lydbølger, ioniserende stråler,
røntgenstråler og radioaktiv stråling), (xi) terapi
(generell helsehjelp for å løse problemer), (xii)
otorhinolaryngologi (lære knyttet til øre, nese og
halssykdommer) og (xiii) ophthalmologi (lære
knyttet til øyesykdommer), og (C) helsefag: (i)
Offentlige helsetjeneste, (ii) sosialmedisin, (iii)
hygiene, (iv) sykepleievitenskap og (v) epidemiologi. Se: Science.
MEDICAMENT: Legemiddel, medikament, substans benyttet for medisinsk behandling.
MEDICATION (Drug, Pharmaceutical drug):
Medisinering, medikament, drug, behandling,
behandlingsmetode av pasienter med medikamenter (drugs) for å diagnostisere, kurere og
forhindre sykdommer. Drug therapy (pharmacotherapy) er en viktig del av medisinsk behandling.
MEDICATIVE: (1) Det å gi medisiner (til en pasient) eller behandle en sykdom med medisinering;
legende; (2) Det å tilføre et medisinsk stoff (til en
substans).
MEDICINE: Medisin, medisinsk vitenskap, legevitenskap, det vitenskapelige studiet og kunsten
og diagnostisere sykdommer, stille prognoser,
behandle, kurere og forhindre sykdommer, ved
siden av ivaretagelse av skadete og syke. Til
dette benytter medisinere biomedisinsk kunn-
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skap, biomedisinsk forskning, genetikk og medisinsk teknologi. Se: Medical sciences.
MEDINA WORM INFECTION: Se: Dracunculosis.

(scypistoma) som formerer seg aseksuelt ved
deling (stormanetene) eller ved knoppskyting
(småmanetene) og danner maneter, dvs. manetene har generasjonsveksling. Hos stormanetene er medusene det dominante stadium og
polyppgenerasjonen redusert eller mangler.

MEDIOVENTRAL: I den midtre ventral linje.
MEDITERRANEAN FEVER: Se: Brucellosis.
MEDITERRANEAN CLIMATE: Middelhavsklima,
klimaet som er karakteristisk for de vestre deler
av kontinentene i de varm-tempererte soner
mellom 30o og 45o breddegrad. Middelhavsklimaet er karakterisert med varme, tørre, solrike
somre og milde, fuktige vintre.
MEDIUM (pl. Media): (1) Innen matematikk,
gjennomsnitts-, middelverdi, middeltall, middels,
midtre, som befinner seg i midten (Se: Median);
(2) Innen biologi, medium, dyrkningsmedium,
ethvert materiale (væsker eller polymerer, f.eks.
agar og gelatin) brukt til dyrkning, lagring eller
transport av organismekulturer (bakterier, virus,
celler, mikroorganismer, planter, etc.). Det finnes
forskjellige typer av dyrkningsmedia, f.eks.: (a)
Minimal medium som inneholder kun uorganiske
salter, en karbonkilde og vann, eller (b) test
medium der spesifikke stoffer er tilført for
benyttelse innen diagnostikk; (3) Innen fysikk, et
medium, element eller stoff der prosesser foregår; (4) Bærer, medium, person med parapsykologiske egenskaper; (5) Medium, mellomstor,
middelstor, størrelsesbetegnelse (for klær); (6)
Media, massemedier, formidlingskanaler.

MEDUSIFORM: Meduse-formet, klokke- eller
paraply-formet lik en manet.
MEGA- (M, Meg-, Megalo-): (1) Mega-, prefiks
som betyr svær, stor størrelse, større enn vanlig,
store dimensjoner; (2) Én million, en enhet x 10 6,
f.eks. 106 volt = 1 megavolt (MV); (3) Innen digital
informasjon (computer og informasjonsteknologi)
benyttes mebibyte (MiB), dvs. et multippel av
enheten byte; én mebibyte er 1 048 576 byte (én
mebi, 220). (Termen megabyte benyttes ofte som
synonym for mebibyte.)
MEGABASE: Megabase, nukleinsyresekvens på
én million (1 000 000) nukleotider (baser hvis
éntrådet, basepar hvis dobbelttrådet). En
nukleotide er en byggesten DNA eller RNA som
består av en nitrogenbase koblet til et sukkermolekyl (deoxyribose i DNA og ribose i RNA) og
ett eller flere fosfationer. Se: Mb.
MEGABENTHOS: Se: Abyssobenthos.
MEGACEPHALIC: Det å ha et unormalt stort
hode. Se: Mesocephalic og Microcephalic.
MEGADONT: Det å ha store tenner.
MEGAEVOLUTION: Se: Macroevolution.

MEDIUM HORSE TAPEWORM: Bendelmarken
Anoplocephala perfoliata, en flatmark i klassen
Cestoda.
MEDULLA: Medulla, den sentrale, indre delen av
et organ eller vev (spesielt når den er tydelig
adskilt fra den ytre delen).
MEDUSA (pl. Medusae, Jellyfish): Meduse,
manet, det frittsvømmende seksuelle stadium i
livssyklus hos småmaneter (klassen Hydrozoa)
og stormaneter (klassen Scypozoa) i rekken
nesledyr (polyppdyr, Cnidaria). De fleste nesledyr
er særkjønnet, befruktningen skjer i havet.
Larven (planulalarven) slår seg ned på sjøbunnen og vokser opp til en fastsittende polypp

MEGAFAUNA: (1) Megafauna, store dyr som er
synlige med det blotte øyet; (2) En vidt utbredt
dyregruppe; (3) Faunaen i et større, ensartet
habitat; (4) Store til gigantisk store, pattedyr i et
spesielt habitat, region eller geologisk periode
(vektgrensene som er satt, kan variere, det
vanligste er over 40, 44 eller 1 000 kg). Se:
Macrofauna og Microfauna.
MEGAFLORA: Megaflora, eksepsjonelt store
plantearter.
MEGAFOSSIL (Macrofossil): Megafossil, makrofossil, fossiler som er store nok til å bli studert
uten bruk av mikroskop. Se: Microfossil.
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MEGAG(A)EA: Se: Arctogaea.
MEGAGAMETE: Se: Macrogamete.
MEGALO-: Prefiks som betyr stor, abnormt stort,
abnormt økt eller forstørret.
MEGALOCEPHALY: En tilstand med unormal
stor hodeskalle.
MEGALOPA: Megalopa, stadium hos mange
krepsdyr (Malacostraca) med minst et par
svømmeben (pleopoder). (Et egg klekkes til en
pre-larve (pre-zoea) som gjennom en serie
skallskifter som zoea larver, danner en megalopa
larve (post-larve) som er det siste stadium før det
kjønnsmodne dyr; noen krepsdyr fortsetter også
med skallskifter som voksne).
MEGAPHANEROPHYTE (Macrophanerophyte): Høy, flerårig plante med knopper >30 m over
bakken.
MEGAPHENIC: Megafenisk, genetiske eller
miljøfaktorer som hver for seg har stor effekt og
innvirkning i relasjon til den gjennomsnittlige
fenotype (eller innvirkning utover de normale
grensene for det fenotypiske uttrykket). Se:
Microphenic.
MEGAPHONE: Megafon, instrument for å øke
lydstyrken eller å rette inn lyden. En megafon
utgjør en omring 30 cm lang koniskt (eller
rektangulært) horn der den smale enden holdes
mot munnen til den som snakker. Lavfrekvenskomponentene i stemmen blir dårlig gjengitt i
megafoner.
MEGAPLANKTON (Macroplankton): Megaplankton, planktoniske organismer som har en
minstestørrelse på > 10 mm i lengde (diameter)
(det oppgis også minstegrenser på > 2 mm eller
> 20 cm). Se: Macroplankton, Microplankton og
Plankton.
MEGASCOPIC (Macroscopic): Megaskopisk, et
objekt eller struktur som kan observeres med det
blotte øye. Se: Macroscopic og Microscopic.

som danner to sporetyper, og som betraktes som
den hunnlige spore (Se: Heterosporous). Megasporen vokser ut til den eggproduserende
hunnlige gametofytt, i motsetning til de tre
mikrosporene som (vanligvis) degenereres. Se:
Gametophyte, Macrospore og Microspore.
MEGASPOROGENESIS:
Megasporogenese,
produksjonen av megasporer inni ovulene hos
frøplanter. En diploid celle i frøemnet (ovulen) er
en megasporocytt (megaspore morcelle) som
gjennomløper meiose og gir opphav til fire megasporer. (Frøplanter består av to adskilte grupper:
Nakenfrøete planter og blomsterplanter (dekkfrøete planter.)
MEGETIC: Det som angår størrelsesvariasjoner
innen polymorfe former.
MEGOTHARUS: Med store ører.
MEGATHERM: Megaterm, plante som krever
høy temperatur (og høy fuktighet) for god vekst.
Det månedlige temperaturgjennomsnitt bør være
over 18oC, karakteristisk for de tropiske regnskogene. Se: Hekistotherm, Mesotherm og
Microtherm.
MEGRIM: Migréne, hodepine. Se: Staggers.
MEIO-: Prefiks som betyr liten, mindre enn.
MEIOBENTHOS (Meiofauna): Meiobenthos,
meiofauna, den delen av mikrobenthos som lever
på alger, i bergsprekker og mellom sandkornene
på bunnen i sjøen, elver eller vann og er så vidt
synlig for det blotte øye. Termen brukes ofte
synonymt med «interstitial fauna». Meiobenthos
kan passere gjennom en sil med maskestørrelse
1 mm, men holdes igjen med 0,1 mm
maskestørrelse. Meiobenthos størrelse er mellom
mikrobenthos og makrobenthos. Se: Benthos,
Interstitial fauna, Macrobenthos, Mesobenthos og
Microbenthos.
MEIOCYTE: Meiocytt, en primær oocytt eller
spermatocytt. Se: Gonotokont.
MEIOFAUNA: Se: Meiobenthos.

MEGASPORE
(Gynospore,
Macrospore):
Megaspore, den største av de fire sporene som
produseres i frøemnet (ovulen) hos karplantene

MEIOMERY: Det å ha færre enn det normale
antall deler.
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MEIOSIS (Gametogenesis, Maturation division, Karyokinesis, Reduction division):
Meiose, celledeling, reduksjonsdeling, en fundamental prosess hos alle seksuelt reproduserende
dyr (eukaryoter) der det dannes nye celler med
halvparten så mange kromosomer som i cellen
man startet med, dvs. kun ett kromosom fra hvert
kromosompar havner i den nye (kjønns)cellen.
Med andre ord, prosessen reduserer ploidi-tallet
(Se: Ploidy) til det halve under dannelse av
haploide gameter der hver har kun én av hvert
par av de homologe kromosomene i foreldercellen; derfor kalles meiosen også for reduksjonsdeling. Hos organismer med diploid
livssyklus er produktet vanligvis gameter, i organismer med generasjonsveksling, er produktet av
meiosen, sporer. Meiosen (i en diploid celle)
omfatter en to-trinns kjernedeling (som oftest),
meiose I og meisose II, som kan deles inn i åtte
hovedfaser som gir opphav til fire haploide
reproduksjonsceller (gameter). I den første
delingen foregår en genetisk rekombinasjon (Se:
Genetic recombination) og overkrysninger (Se:
Crossing-over) mellom de homologe kromosomene (Se: Homologous chromosomes). Med
andre ord, celledelingen medfører at genetisk
materiale kan utveksles mellom de homologe
kromosomene og at antall kromosomer (2n)
halveres (1n) slik at hver gamet bare mottar ett
av medlemmene i kromosom parene (Se:
Mendel's first law). Prosessen omfatter: (a)
Meiose I: Profase I (kan oppdeles videre i fem
faser som ikke er distinkte, men går gradvis over
i hverandre: Leptonema, zygonema, pachynema,
diplonema og diakinese), kromosomene kondenseres og fester seg til sin homologe partner;
metafase I, kromosomparene beveger seg til
midten av cellen, ekvatorialplanet og spindlene
(mikrotubuli) fester seg på kromosomenes
centromer; anafase I, kromosomparene adskilles
(disjunction) og dras mot hver sin cellepol; og
telofase I, med påfølgende celledeling som gir to
diploide celler, og (b) meiose II (intervallet
mellom første og andre meiotiske deling kalles
interkinese eller interfase II): Under denne andre
delingen (dvs. profase II, metafase II, anafase II
og telofase II) som vanligvis følger umiddelbart
etter meiose I, forekommer det ingen ny reduksjon av kromosomantallet, isteden adskilles
søsterkromatidene (under anafase II) og dras
mot hver sin pol slik at under telofase II dannes
det fire haploide celler. Morfologisk sett omfatter

meiosen fire uavhengige hendelser: (a) Paring av
de homologe kromosomene (eller kromosom
segmentene), (b) utveksling av segmenter gjennom overkrysninger mellom ikke-søster kromatidene noe som danner chiasmata og gir opphav
til genetisk rekombinasjon, (c) koordineringen av
de homologe centromerparene innen hver
bivalent, og (d) den påfølgende adskillelse eller
segregering av de homologe kromosomene.
Meiosen er genetisk kontrollert, både tidsmessig
og romlig, men omfatter enkelte variasjoner som
imidlertid ikke berører meiosens grunnleggende
trekk: Reduksjonen i det genetiske matrialet,
antall kromosomer (og centromerer), i den
diploide (2n) start-cellen til et lavere ploidi tall
(halvparten, n) i fire haploide datterceller, kalt
gameter hos dyr, eller seksuelle (meio)sporer hos
planter, sopp og noen protozoer. Fordoblingen av
kromosomantallet (n + n) når gametene sammensmelter under dannelsen av en zygote (2n)
under den seksuelle reproduksjonen, kompenserer for den tidligere halveringen av kromosomantallet fra 2n til n. Som nevnt er den første
delingen en ekte reduksjonsdeling der kromosomantallet halveres, mens den andre delingen
er mekanisk sett, en mitotisk deling. I mer detalj
under meiose I, så kommer kromosomene først
til syne under leptotenema som enkelt-tråder,
under zygonema pares de to homologe medlemmene i hvert kromosompar ved å legge seg
side ved side slik at de korresponderende loci
assosieres, hvert par kalles en bivalent. Det
medfører at antall kromosompar er tilsynelatende
halvparten av det tidligere antall, nå tilsvarende
antall bivalenter. Under pachynema deler hver
bivalent seg i to søsterkromatider (men ikke i
området ved centromeren), samtidig som det kan
forekomme overkrysninger. Det finnes nå n
grupper av fire kromatider som ligger parallelt til
hverandre og som danner en tetrad. Under
diplonema begynner et par av søsterkromatidene
i hver tetrad og skilles fra det andre paret,
bortsett fra ved overkrysningsstedene. Ved disse
stedene danner de overlappene kromatidene
korsformede strukturer (chiasmata) som beveger
seg nedover mot kromosomendene. Denne
prosessen fortsetter under diakinesen inntil alle
overkrysningene i tetradene har nådd kromosomendene. Nå er kromosomene tett oppkveilet,
korte og tykke og danner en gruppe av kompakte
tetrader som er spredt ut i kjernen (nukleolus) er
nå forsvunnet). Under metafase I er spindelen
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festet på kromosomenes centromer, og under
anafasen I splittes de homologe kromo-somene
fra hverandre. Telofase I gir til slutt, to celler med
normalt kromosomantall. Etter et kort interfase
inntreffer så den andre delingen (meiose II) der
som nevnt, søsterkromatidene i det enkelte
kromosom adskilles, og centromeren deler seg
slik at hvert kromosom kan vandre og danne sin
egen celle og fullføre prosessen der resultatet er
fire celler av de to delingene under meiosen.
Meiosen som forekommer i diploide eller
polyploide celler under gamet produksjon hos
dyr, eller pollen og embryo produksjon hos
planter og sporedannelse hos organismer med
alternerende generasjoner, har tre fundamentale
funksjoner: Tilfeldig fordeling av de parete homologe kromosomene og utveksling av genetisk
materiale gjennom en prosess kalt overkrysning
noe som produserer ny genetisk variasjon, og en
reduksjon (halvering) av kromosomantallet slik at
to gameter av forskjellig kjønn kan pares og
gjenopprette det diploide (eventuelt polyploide)
kromosomantall som også er med på å skape
genetisk variasjon. Se: Amitosis, Centromere,
Chiasma, Gamete, Genetic recombination,
Mitosis, Nucleolus og Prophase og Tetrad.
MEIOSOME: Se: Spherosome.
MEIOSPORE: Meiospore, haploid celle eller
spore hos dekkfrøete (angiospermer) eller nakenfrøete (gymnospermer) planter, dannet gjennom
meiose og som via mitotiske delinger, danner
haploide datterceller. Meiosporer omfatter to
typer: Mikrosporer som produserer hannlige
gametofytter og makrosporer (megasporer) som
produserer hunnlige gametofytter. Se: Gametophyte, Meiosis og Mitosis.
MEIOTHERM: Meioterm, plante som lever og
trives i kalde, tempererte miljøer og habitater.
MEIOTIC: Produsert gjennom meiose. Se: Meiosis.
MEIOTIC DRIVE (Segregation distortion):
Meiotisk drift, forstyrrelser i et genom, allel, gen,
sekvens eller kromosomarrangement under
meiosen, dvs. at ett eller flere loci (meiotic drift
loci) påvirker eller manipulerer den meiotiske
proses-sen slik at ett eller flere alleler innlemmes
hyppigere (>50 %) i gametene istedenfor de

mulige alternative utgaver, og det uansett deres
fenotypiske uttrykk. Slik forstyrrelse i de
meiotiske mekanismene, vil medføre meiotiske
avvik fra hva som forventes ut fra de mendelske
segregasjonsfrekvensene
hos
heterozygote
organismer. Meiotisk drift av alleler antas å
kunne ha evolusjonære konsekvenser da slik drift
kan øke hyppighet av dem hos avkommet (selv
om de er skadelige). Se: Segregation distortion.
MEIOTIC PARTHENOGENESIS: Se: Automictic
parthenogenesis.
MEIOTIC SEX: Meiotisk sex, livssykluser som
omfatter kombinasjon av meiose med påfølgende
befruktning, karakteristisk for seksuelle eukaryoter. Se: Meiosis.
MEIOTROPHICATION: Meiotrofiering, reduksjon
i næringsmengden i ferskvann pga. for eksempel
vannstandsøkning med fortynning av næringsinnholdet. Meiotrofiering er den motsatte
prosessen av eutrofiering som øker den organiske produskjonen i ferskvann. Se: Auxotrophication og Eutrophication.
MEL (Maximum exposure limits): Maksimum
tillatt eksponeringsnivå, det maksimalt tillatte
konsentrasjonsnivå av skadelige stoffer og
substanser som mennesket kan eksponeres mot
i en arbeidssituasjon. Se: MAC.
MELANESIA: Melanesia, en subregion av
Oceania som strekker seg fra New Guinea i det
sørvestre Stillehavet til Arufahavet (mellom
Australia og Indonesisk New Guinea), og østover
til Tonga (et arkipelag som omfatter nærmere
170 øyer). Melanesia omfatter de uavhengige
landene: Vanuatu, Solomon øyene, Fiji, Papua
New Guinea, New Caledonia og den Indonesiske
regionen av vestre New Guinea. Melanesia
hentyder til at innbyggerne i området var tenkt
etnisk forskjellige fra dem i Micronesia og
Polynesia. Se: Micronesia og Polynesia.
MÉLANGE: (1) Mikstur, kombinasjon, virvar,
sammenslåing; (2) Innen geologi, blanding av
bergartsfragmenter i en deformert, opprinnelig
leirholdig grunnmasse. Opprinnelsen kan være
sedimentær eller knyttet til platetektoniske bevegelser som medfører at bergartsmasser fra for-
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skjellige geologisk miljøer blandes og deformeres.
MELANGEOPHILOUS: Det å leve og trives i
eller på svart leire.
MELANIA: Svarthet, mørk, sort.
MELANISM: Melanisme, ansamling av pigmentet melanin, et mørkt pigment i hud og hår
som produseres av de spesialiserte epidermale
pigmentcellene kalt melanocytter (melanoforer) i
huden. Melanocyttene forekommer i overgangen
mellom overhuden (epidermis) og lærhuden (dermis), og i hårsekkene, men også i slimhinnene,
øynene og sentralnervesystemet. Melanin utgjør
en gruppe tyrosin-deriverte polymerer dannet ved
hjelp av enzymet tyrosinase (tyrosin er en
aminosyre). Det forekommer to typer melanin
som produseres i små korn kalt melanosomer, et
brun-svart eumelanin som er den vanligste
formen, og et gul-rødt til rød-brunt pheomelanin.
Variasjoner i mengden og typene av melanin, har
hovedansvaret for fargevariasjonene vi kan
observere hos mennesker. Man antar at flere
genpar er involvert i den genetiske bestemmelse
av menenskets hudfarge. Albinisme, mangel på
pigmentet melanin i huden som skyldes fravær
av enzymet tyrosinase, er en genetisk svikt i
melaninsyntesen pga. en recessiv arvelig tilstand. Mørk hud kan også skyldes miljøforholdene da melanin absorberer ultrafiolett lys
som øker pigmenteringen i huden pga.
oksidasjon av pigmentet i huden, samtidig
stimuleres produksjonen av nytt melanin og også
reproduksjonen av melanocytt cellene. Økte
melaninnivåer i huden beskytter cellekjernenes
genom for skader fra de farlige ultrafiolette
strålene. Blekket hos blekksprut er melanin
pigmenter. Se: Albinism og Industrial melanism.
MELANISTIC: Melanistisk, mørk-farget pga.
høyere nivåer av melanin i huden enn normalt.

MELANOSOMES: Melanosomer, melanin inneholdende organeller som er til stede i eukaryotiske celler.
MELATONIN: Melatonin, hormon sekrert av
epifysen (konglekjertelen, glandula pinealis), en
liten kjertel i senter av hjernen som er viktig for
døgnsrytmen i kroppen da hormonet regulerer
søvn. De med lave melatonin-nivå lider av
søvnmangel noe som kan avhjelpes ved ekstra
tilførsel av melatonin. Hos dyr er hormonet med
på å bestemme fargeendringer i pels og fjær,
vinterdvale, migrasjoner og reproduksjoner.
MELIDIOSIS (Pseudo-glanders, Whitmore's
disease): Melidiose, kronisk bakteriesykdom som
skyldes infeksjon med Pseudomonas pseudomallei i luftveiene. Infeksjonen skjer gjennom
kontaminert vann og mat, og ved direkte kontakt
med infiserte dyr og omgivelsene. Sykdommen er
akutt hos mennesket, sau og geit, og kronisk hos
andre dyr. Melidiose er utbredt i tropiske og
subtropiske regioner.
MELIFEROUS: Som gir honning, som produserer honning.
MELINITE: (1) Melinitt, et gult leirmineral fra
Bavaria; (2) Eksplosivt stoff som inneholder
pikrinsyre ((O2N)3C6H2OH) og nitrocellulose
MELIPHAGOUS (Melivorous, Melisugous,
Mellisugent): Som eter eller suger honning.
MELITTOLOGY: Melittologi, den gren av entomologien som studerer og arbeider med bier.
MELITTOPHILOUS (Melittophily): (1) Det å leve
med bier; enhver organisme som må tilbringe en
del av livssyklus i assosiasjon med bier; en
symbiont hos sosiale bier; (2) Pollinering ved
hjelp av bier.
MELISUGOUS: Se: Meliphagous.

MELANO- (Mela-): Prefiks som betyr svart.
MELIVOROUS: Se: Meliphagous.
MELANOID: Det å se svart eller mørk ut.
MELLIFERA: Bier; de som lager honning.
MELANOMA: Melanoma, en spesielt virulent
krefttype som skyldes vekst (proliferasjon) i antall
unormale, sterkt pigmenterte celler.

MELLIFEROUS: Som produserer honning.
MELLISUGENT: Se: Meliphagous.
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MELON: Melon (Cucumis melo), art i gresskarfamilien (Cucurbitaceae) som ble kultivert i
Persia og Afrika for mer enn 4 000 år siden.
Melon finnes i mange varieteter; vannmelonen
(Citrullus lanatus) er en frukt som opprinnelig
kommer fra Afrika og som oftest har en rød
fruktmasse og svarte frø, men det finnes også
typer med gul fruktmasse og uten stener.
MELT: Smelte, bråne, tine, tø opp, skrumpe inn,
forsvinne, mykne, det å oppvarme faste stoffer så
de blir flytende. Melting point, smeltepunktet, er
den temperaturen da et gitt stoff går over fra fast
fase til sin flytende fase. Et rent stoff har under
standard betingelser (vanligvis ved 1 atmosfæres
trykk), kun ett smeltepunkt, dvs. heves temperaturen jevnt og kontinuerlig, stopper temperaturen
ved smeltepunktet helt til stoffet er smeltet.
Meltwater, smeltevann, er vannet fra is- og
snøsmeltning. Se: Freezing point.

vann og fettløselige substanser, men selektive
barrierer for utvekslingen av andre substanser
både inni cellene, bl.a. som festepunkt for det
intracellukære cytoskjelettet, mellom cellene og
mellom cellene og det omgivende miljøet. De
spiller også en rolle under fotosyntese og den
oksidative fosforyleringen og i andre metabolske
aktiviteter. De kan også utgjøre en strukturell
base for enzymer integrert i selve membranen;
(4) Et tynt lag av et ion-utvekslende materiale
som benyttes under elektrodialyse for å fjerne
bl.a. urenheter i vann. Semipermeable membraner forekommer også der membranen har
små porer som vann kan diffundere gjennom,
men som forhindrer gjennomgang av urenheter
eller salter og som derfor kan benyttes for
rensing av vann.

MELTING: Smelting, tining, et stoffs forandring
fra fast form til sin flytende fase (væskefase).

MEMBRANE FUSION: Membranfusjon, sammensmeltning av biologiske membraner under
forskjellige cellulære aktiviteter som den
intracellulære transport av materiale, sekresjon,
endocytose, befruktning og cellehybridiseringer.

MEMBER: (1) Lem, ledd, organ; (2) Penis, pikk;
(3) Medlem.

MEMBRANIZATION: Det å forandres til en
membran.

MEMBRANACEOUS (Membraneous): Som er
hinneaktig, det å være eller ligne et skinn eller en
membran.

MEMBRANELLE: En sammensatt struktur som
består av mange cilier og som er assosiert med
munnen hos ciliater.

MEMBRANE: (1) Membran, hinne, et tynt fleksibelt dekke uansett form og type; (2) Tynt fleksibelt vevslag som dekker en kroppsstruktur eller
kroppsorgan, eller adskiller en struktur fra en
annen; (3) Det ytre fleksible, kontinuerlige overflatelaget som omgir det cellulære cytoplasmaet
og celleorganellene hos dyr og planter. Slike
biologiske membraner er dynamiske strukturer
oppbygd av en to-laget lipidstruktur med en
flytende matriks der proteinmolekyler er innlemmet («oppløst»), men som kan bevege seg
lateralt. Membraner kan også omfatte karbohydrater. Mengdeforholdet mellom lipider og
proteiner er vanligvis 2:3. De fleste organell- eller
plasmamembraner er kun 7 – 10 nm tykke. Biologiske membraner er essensielle strukturer da
de avgrenser den enkelte levende cellen mot det
omgivende miljøet (det vil si omgir det levende liv
og holder det sammen), og også organellene mot
cytoplasmaet. De er også meget viktige
komponenter inni cellene da de er permeable for

MEMBRANE MARKERS: Membranmarkører,
egenskaper ved yttermembranen på lymfocytter
som gjør at enkeltceller kan identifiseres. Se:
Lymphocyte.
MEMBRANE POTENTIAL (Vm): Membran potensial, forskjellen i elektrisk potensial eller ladning mellom det indre av en celle (cytoplasmaet,
aksoplasmaet i nervenes aksoner) og kroppsvæsken utenfor cellen (den interstitielle væske).
Vanlige verdier for spenningsforskjellen mellom
det indre i forhold til det ytre av nerve- og
muskelceller, har normalt nivåer mellom -40 og 100 mV (millivolt); hvilemembranpotensialet
(Vrest) i en typisk nervecelle, er rundt -70 mV,
men varierer mellom celletypene, f.eks. hos
skjelettmuskelceller er verdien rundt -90mV, i
epitelieceller nærmere -50mV. Minustegnet viser
til at cellens innside er negativ ladet (polarisert,
polarized) i forhold til den omgivende ekstracellulære væsken, noe som medfører en elektrisk
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spenningsforskjell over membranen. Membranen som er ca. 7 nm tykk, er en komplisert
lipid-struktur med ulik gjennomtrengelighet for de
forskjellige ionene som befinner seg på begge
sider av membranen. Sendes en nerveimpuls,
forandres cellenes membranpotensial ved at
permeabiliteten for ioner forandres (de viktigste
ionene er kalium (K+), natrium (N+), klor (Cl-),
hydrogen (H+) og kalsium (Ca2+)). Konsentrasjonen av natrium ioner er høy på utsiden av
cellen samtidig som permeabiliteten for natrium
over membranen, er liten i forhold til kalium. I
nervecellens hvilefase har Na+ og K+ begrenset
mulighet til å passere membranen, men aktiveres
cellen skjer det en depolarisering (depolarization)
gjennom aktivering av natrium ione-kanalene
som gjør membranen mer permeabel for Na + enn
for K+ slik at innsiden i noen millisekunder blir
mer positiv enn utsiden. Det stopper Na+
strømmen over membranen. Ione-kanalene for
K+ åpner seg og K+ med positive ladninger,
strømmer ut over membranen noe som reetablerer hvilemembranpotensialet etter 1-2
milllisekunder. Samme prosess gjentas umiddelbart i de nærliggende områder av aksonet som
da leder nerveimpulsen videre. Tykke aksoner
(diameter 15 – 20 μm) gir raskere impulser enn
tynne aksoner (1 – 2 μm), dessuten er de tykke
aksonene utstyrt med en ekstra isolasjon (myelin)
dannet av gliaceller som også er med på å øke
ledningshastigheten. Impulsen i nervefibre kan
stoppes ved hjelp av lokale bedøvelsesmidler.
Aksjonspotensialet over membranen kan benyttes til undersøkelser av hjertets tilstand (elektrokardiografi, EKG) og muskelaktiviteter (elektromyografi, EMG). (Nevrofysiologene (A.L. Hodgkin
og A.F. Huxley ble tildelt Nobelprisen (1963) i
fysiologi og medisin for løsningen av aksjonspotensialets gåte.) Se: Action potential og
Impulse.
MEMBRANE SKELETON (Membrane cytoskeleton): Cytoskjelett, refererer til det samvirkende proteinlaget som er assosiert med og
befinner seg under de biologiske membranene.
Cytoskjelettet stabiliserer membranen, organiserer noen av de integrerte membranproteinene
samtidig med at cytoskjelettet ikke hindrer
behovet for raske forandringer i celleformen.
MAMBRANOUS (Membranaceous): Som ligner
eller består av en membran; bløt og bøyelig.

MEME: Meme, en kulturell enhet som overføres
fra generasjon til generasjon hos mennesket
(kulturell analog til ett gen; en analogi mellom
kulturell og organisk evolusjon). Som gener kan
de «mutere», selekteres eller dø ut. Memer kan
sies å representere en form for arv etter
Lamarcks prinsipper, men ikke etter Darwins
evolusjonsteori. Se: Evolution, Lamarckism og
Traditional.
MEMORABILIA: Bemerkelsesverdige hendelser,
minneverdige begivenheter, minneverdige erindringer, ting verd og huskes, minneverdige gjenstander eller suvenirer av offentlig interesse.
MEMORY: (1) Erindring, minne, hukommelse,
evne til å lære, lagre og gjenkalle erfaringer i
hjernen, dvs. evnen det sentrale nervesystem har
til å lagre ervervede informasjoner for senere å
kunne hente dem fram. Tre former for
hukommelse forekommer: Korttidshukommelse
(working memory) fra sekunder til få timer,
langtidshukommelse (long time memory) fra
dager og ut livet og sensorisk hukommelse
(sensory memory) som varer under sekundet.
Langtidshukommelsen kan være bevisst (explicit
memory) eller ubevisst (implicit memory), der
førstnevnte hukommelse kan omfatte fakta,
hendelser, erfaringer og begreper (declarative
memory, episodic memory, semantic memory),
mens den ubevisste hukommelsen omfatter
hukommelse knyttet til evner og oppgaver
(procedural memory). Det kan også skilles
mellom en individuell hukommelse basert på
egen erfaring og en genetisk hukommelse
(instinkter), overført gjennom arv og som er
spesielt viktig for de laverestående dyrene.
Hukommelsens vesen er ikke fullt ut forstått, men
koding av informasjon gjennom lukkete nervekretser og molekylære strukturer er foreslått; (2)
Dataminne, lager, datalager, et apparat, instrument eller medium hvor data (eller programmer)
lagres for senere bruk, f.eks. i en computer, det
tilknyttede backup-systemet (backing store) eller
hovedlager (main store), også kalt minnet eller
minnelagret. Hovedlageret består av enten RAM
(random-acsess memory) eller ROM (read-only
memory) og er nært tilknyttet computerens
sentrale prosessor fordi programinstruksjonene
og de tilhørende data, blir midlertidig lagret der
for bruk av prosessoren; (3) Innen immunologi,
evnen immunsystemet har til å reise en raskere
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og sterkere respons mot et antigen som det
tidligere har blitt eksponert mot; (4) Ettermæle.
MEMORY CELLS: Hukommelsesceller, hvite
blodceller (lymfocytter) i immunsystemet som
«husker» den første eksponeringen mot et
antigen og som overlever for lengre perioder og
dermed kan påskynde en eventuell sekundær
immunrespons mot samme antigen slik at den
oppstår langt raskere og sterkere. Se: Lymphocytes.
MENARCHE: Menarke, start på menstruasjonen,
den første blødningen fra livmorslimhinnen som
vanligvis inntreffer hos mennesket ved 11–14 års
alder, men avhengig av ernæringstilstanden i
barneåra. I Norge er menarke sunket med 2-3 år
i løpet av det siste århundret.
MEND: Sette i stand, rette, forbedre, stoppe,
lappe, reparasjon, reparert sted, bedring.
MENDEL: Gregor Johann Mendel (1822-1884),
genetikkens far, østerisk munk som gjennom
forsøk la grunnlaget for den moderne genetikk.
Hele Mendels vitenskapelige karriere hviler på to
foredrag og en enkelt artikkel «Versuche über
Pflanzen-hybriden» (1866, 1870), basert på
eksperimentelle arveforsøk med erteplanter
(Pisum sativum) utført i klosterhagen ved Brno,
Tsjekkia (tidligere kalt Brünn, der han levet siden
1843 som munk). Resultatene fra forsøket
medførte at han kunne formulere tre genetiske
arvelover som gjelder den dag i dag. Han viste at
at organismene har to alleler for hver egenskap,
og at disse allelene adskilles (segregerer) under
meiosen slik at hver gamet inneholder kun ett
allel. Avkommet mottar dermed ett allel fra hver
forelder gjennom gametenes homologe kromosomer (1. lov: Law of segregation of genes).
Mendel viste også at allelene for markerte
egenskaper, opptrer uavhengig av hverandre,
dvs. seleksjonen for et allel for en gitt egenskap,
er uavhengig av seleksjonen for et allel for en
annen egenskap (i en monohybrid krysning er
raten mellom dominante og recessive fenotyper
3:1, i en dihybrid krysning er raten 9:3:3:1 som
viser at de to allelene arves uavhengig av
hverandre er de ulenket, dvs. befinner seg på
forskjellige kromosomer) (2. lov: Law of independent assortment; Se: Independent assortment). Til slutt viste Mendel at arveegenskaper

kan overføres fra en generasjon til den neste
uten å bli eksponert, dvs. gjennom det vi i dag
kaller recessive (svake) gener (ss). Recessive
gener vil alltid maskeres av dominante gener
(SS) som er dem som uttrykkes i en heterozygot
fenotype (egenskapene bestemmes av disse
allelparene som segregeres i gametene, der
homozygot vil si lik versjon av allelene (SS eller
ss) og heterozygot, ulike versjon av allelene (Ss))
(3. lov: Law of dominance). En mendelsk
egenskap (Mendelian trait) er en egenskap
(karakter) som kontrolleres av et enkelt locus.
Mendels arbeid ble glemt til omkring 1900 da de
tre forskere Hugo de Vries (1848-1935), Erich
von Tschermak-Seysenegg (1871-1962) og Carl
Correns (1864-1933) uavhengig av Mendel,
gjenoppdaget arvelovene - og Mendels artikkel.
Se: Locus, Mendelian character, Mendelian
inheritance, Mendelism, Mendel’s laws (of
inheritance) og Inheritance.
MENDELIAN CHARACTER (Mendelian trait,
Qualitative character): Mendelsk karakter,
enhver karakter som kontrolleres av et enkelt
locus i cellekjernens kromosomer og i overensstemmelse med Mendels arvelover: Loven om
segresjon av gener, loven om uavhengig
sortering av gener og loven om dominans mellom
gener. Se: Mendel, Mendelian inheritance,
Mendelism, Mendel’s laws (of inheritance),
Qualitative character og Quantitative character.
MENDELIAN FACTOR: Se: Gene.
MENDELIAN GENETICS: Se: Classical genetics.
MENDELIAN INHERITANCE (Chromosomal inheritance): Mendelsk arv, kromosomal arv, arv
av egenskaper og karakterer kontrollert gjennom
et enkelt locus i cellekjernens kromosomer, og i
henhold til arvelovene formulert av Mendel.
Egenskapene er de fenotypiske uttrykk som er
genetisk bestemt av allelpar, der det ene allel kan
være dominant over det andre. Ikke-mendelsk
arv i motsetning til mendelsk arv, er ekstranukleær arv, dvs. arv kontrollert via cytoplasmiske arvefaktorer. Se: Mendel; Mendelian
character, Mendel's laws (of inheritance) og
Inheritance.
MENDELIAN MUTATION: Mendelsk mutasjon,
mutasjon i et enkelt gen (allepar) som arves i
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henhold til Mendels lover og som kan
gjennomløpe rekombinasjoner. Mendelske mutasjoner utgjør «ekte» genmutasjoner, strukturelle
forandringer i kromosomene. Sigdcelleanemi er
et godt eksempel på en mendelsk mutasjon. Se:
Mendel, Mendel’s laws (of inheritance) og Sicklecell anemia.
MENDELIAN POPULATION (Panmictic unity):
Mendelsk populasjon, populasjon av kryssbefruktende individer som deler en felles gen pool,
og som representerer en panmiktisk enhet (dvs.
tilfeldig paring (idealtilstand): Alle individer av
motsatt kjønn har lik mulighet å danne avkom
med hverandre). En mendelsk populasjon er
enheten ved populasjonsgenetiske studier, og
kan karakteriseres gjennom forskjeller i genfrekvenser i forhold til andre tilsvarende
populasjoner. Ofte er det intet skarpt skille
mellom to mendelske populasjoner på grunn av
genflyten dem imellom. Se: Gene flow, Gene
frequency og Mendel.
MENDELIAN RATIO: Mendels forholdstall, forholdet mellom fenotypene i avkommet i samsvar
med Mendels tre arvelover. Se: Mendel og
Mendel's laws (of inheritance).
MENDELIAN TRAIT: Se: Mendelian character.
MENDELISM: Mendelisme, de genetiske arvelovene formulert av G.J. Mendel, som omfatter
partikulær arv av gener i cellekjernen fra foreldre
til avkom basert på tilfeldig fordeling og rekombinasjon i samsvar med den mendelske kromosomteori for arv. Da forholdstallene kan forutsies,
kan arvemekanismene studeres ved hjelp av
krysningsforsøk. Hovedpunktene i mendelismen
omfatter: (a) Arvefaktorene (genene, allelene)
bæres av de hannlige og hunnlige gametene,
ethvert individ får derfor gener fra begge foreldre,
(b) genene opptrer i par (alleler, allelomorfer) der
bare ett gen i paret kan bæres av den enkelte
gamet, (c) når to gameter forenes og danner en
zygote, kombineres allelene i genparet, der (e) et
allel kan være dominant over det andre allelet
(den recessive) i paret. I tilfelle vil det første
allelet uttrykkes i hybriden mens det andre er
skjult, men arves videre til avkommet. Krysses to
like hybrider (heterozygoter), vil den neste
generasjonen (i gjennomsnitt) ha 3/4 avkom med
den dominante karakteren, 1/4 med den

recessive karakteren. Se: Particulate inheritance
og Mendel's laws (of inheritance) og Inheritance.
MENDELIZE: Det og arves i henhold til Mendels
arvelover, dvs. karakterer adskilles i avkommet
eller tilbakekrysningshybridene etter de enkle
mendelske proporsjonene. Se: Mendel og
Mendel’s laws (of inheritance).
MENDEL'S LAWS (OF INHERITANCE): Mendels tre arvelover, arvens prinsipper: (1) Loven om
segresjon av gener (Law of segregation of genes,
Law (principle) of segregation), refererer til at
arvefaktorer (alleler) er til stede som genpar i
somatiske celler og adskilles hos seksuelle
organismer under meiosen (i de to homologe
kromosomene) gjennom dannelse av gameter
(kjønnsceller) der hver gamet mottar med lik
sannsynlighet, bare ett gen (allel) av de to i
allelparet (genparet). Recessive karakterer som
ikke kommer til uttrykk i den heterozygote F1
generasjonen (f.eks. avkommet av en krysning
mellom to forskjellige homozygote linjer), kommer
igjen til syne i et bestemt forhold i F 2 generasjonen, dvs. allelene i et allelpar adskilles fra
hverandre i et individs kjønnsceller; (2) Loven om
uavhengig sortering av gener (Law of independent assortment, Law (principle) of independent assortment; Se: Independent assortment),
refererer til at de to allelene i et forskjellig allelpar (f.eks. Aa og Bb, dvs. faktorer for forskjellige
karaktertrekk) adskilles (segregeres) uavhengig
av andre allelpar når gameter dannes, noe som
skyldes den tilfeldige orienteringen av kromosomene under meiosen. Med andre ord, ikkekoplede segregerende genpar, arrangeres uavhengig av hverandre under meiosen. (Det gjelder
kun for gener på forskjellige kromosomer, gener
på samme kromosom er under påvirkning av
koplinger; Se: Linkage). (3) Loven om dominans
mellom gener (Law of dominance, Law (principle)
of uniformity in F1), refererer til at genene (allelene) opptrer som diskrete partikler (particulate
inheritance) som ikke blander seg med eller
modifiserer andre alleler ved andre loci (noe som
senere er vist kan skje). Hvis homozygote linjer
er forskjellige i en gitt karakter (AA og aa) og de
tilhørende allel par krysses, vil F1 individene (Aa)
være like (uniform), uavhengig av krysningens
retning (AA x aa eller aa x AA) og normalt kun
uttrykke én av de to karakterene, dvs. den
karakteren eller egenskapen kontrollert av det
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dominante A-allelet, ikke det andre, det recessive
a-allelet. Se: Cytoplasmic inheritance, Inheritance, Mendel, Mendelian character og Mendelian inheritance.
MENINGES: Nervehinner, meninger, de tre
hjernehinnene som består vesentlig av bindevev
og som omgir hjernen og ryggmargen hos virveldyrene. De kalles: Den bløte hjernehinnen (pia
mater; ligger helt inntil hjernemassen og
inneholder blodkarene som frakter blod til
hjernen), spindelvevshinnen (archnoidea; som
består av to deler og som også er rik på blodkar)
og den solide, harde hjernehinnen (dura mater;
som er festet til kraniet der nervene forlater
skallehulen og ryggradskanalen).
MENINGITIS (Meningococcal mengingitis):
Hjernehinnebetennelse, meningitt, skyldes inflammasjon av nervehinnene som dekker hjernen
og ryggmargen (Se: Meninges). Meningitt kan ha
ikke-mikrobiske årsaker eller være et resultat av
infeksjoner med mikroorganismer (bakterier og
virus) som kan få tilgang til hjernehinnene via
blodet, lymfesystemet eller hodesår. Bakteriell
meningitt kan f.eks. skyldes den Gram-negative
bakterien, meningokokken Neisseria meningitidis,
som også kan forårsake meningokokkemia, en
livstruende blodforgiftning (Se: Sepsis). Denne
meningokokkmeningitten som også kan forårsake epidemisk hjernehinnebetennelse (spesielt i
Afrika og Asia), er hovedårsaken til bakteriell
hjernehinnebetennelse hos barn og ungdom.
Mennesket er den eneste naturlige verten hvor
meningokokkene er patogene. Rundt 10 % av
alle voksne sies å være bærere av bakterien i
nese/hals-systemet, men da i harmløs form.
Sykdommen som spes gjennom dråpesmitte,
spytt og respiratoriske sekresjoner (høste,
nysing, kyss, etc), begynner med høy feber,
hodepine, kvalme, brekninger og stivhet i nakken.
Ofte kan et rødprikket utslett oppstå på kroppen.
Sykdommen kan utvikle seg svært hurtig; død
kan inntreffe i løpet av ett døgn. En annen Gramnegativ bakterie, Hemophilus influenzae (type
Hib), som også smitter via dråpesmitte og
forekommer i normalfloraen i øvre luftveier, var
tidligere en viktig årsak til meningitt hos små barn
i Norge (før konjugatvaksinen ble innført i 1992).
MENISCUS: Menisk, de sterke bruskputene i
leddene, f.eks. kneleddet der det finnes to

halvmåneformede bruskskiver, en utvendig og en
innvendig, som ligger fast oppå skinnebenet.
Meniskens funksjon er primært å opptre som
støtdempere, og dermed ta en del av belastningen vekk fra selve leddbrusken. Menisker er
også med på å gi en viss stabilitet i kneet.
MENOPAUSE: Menopause, menstruasjonsopphør, overgangsalder, tiden hos kvinner da
ovariene stopper å produsere egg (folliklene
utvikles ikke) med det resultat at menstruasjonssyklus stopper (klimakteriet) og reproduksjon ikke
lenger er mulig. Menopausen karakteriseres ved
at menstruasjonen blir uregelmessig og til slutt
opphører. Tiden for opphør varierer meget hos
mennesket, men inntreffer ofte mellom 45-55 år.
Da balansen mellom hormonene østrogen
(estrogen) og progesteron (progesterone)
nedsettes, medfører det også en del fysiske
symptomer som varmebølger, nattesvette, søvnproblemer, vaginal tørrhet, irritabilitet og mulige
humør svingninger. Se: Menstrual cycle og Menstruation.
MENOTAXIS: Menotaxis, respons hos en bevegelig organisme som er rettet med en konstant
vinkel i forhold til kilden for stimulus. Se: Taxis.
MENSES: Mensen, den periodevise utskillelse av
blod hos kvinner etter puperteten. Se: Menstrual
cycle.
MENSTRUAL: Se: Catamenial.
MENSTRUAL CYCLE (Sexual cycle): Menstruasjonssyklus, syklusen som forekommer hos
reproduserende (primat) hunner og som forbereder kroppen for et svangerskap. Menstruasjonssyklusen forekommer hos mennesket fra
puperteten (10-11 års alder hos jenter) til
menopausen, og ca. hver 28. dag. Hos kvinner er
den fertile perioden 11-15 dager etter slutten på
siste menstruasjon. Syklusen er under hormonell
kontroll, inkludert hormonene østrogen og
progesteron. Ved begynnelsen av syklus vil den
Graafske follikel som omslutter og gir næring til
egget (ovum), utvikle seg i ovariet slik at egget
frigis samtidig som uterus veggen blir utvidet og
blodrik. Skjer det ingen befruktning vil restene av
den Graafske follikel (kalt det gule legemet,
corpus luteum), degenereres og uterus veggen,
utstøtes. Det gir blodtapet under menstruasjonen,
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også kalt kvinnens periode. Skjer det en
befruktning, vil det gule legemet ikke tilbakedannes, men isteden produsere hormonet
progesteron. Se: Menopause og Menstruation.
MENSTRUATION: Menstruasjon, menstruasjonsblødning, periodisk blodtap fra uterus under
menstruasjonssyklus som skyldes ødeleggelse
og tap av den mukøse membranen i uterus og
blødningen i forbindelse med dette. Menstruasjon
forekommer hos de antropoide apene, og en del
andre pattedyr, deriblant mennesket hvor
menstruasjonssyklus (Se: Menstrual cycle) inntreffer ca. hver 28. dag fra pupertet til menopausen. Se: Menstrual cycle, Menopause, Oestrus og Ovulation.
MENSURABILITY: Målbarhet, målbar, mensurabel (mensurable).
MENSURATION: Måling, beregning, det å måle,
kvantitativt estimere.
MENTAL: Mental, åndelig, relatert til det mentale
eller mental desorientering, forstands-, sinns-,
ånds-. Mental arithmetic, hoderegning. Mental
dearrangement, sinnsforvirring.
MENTICIDE: Hjernevask, det å ødelegge eller
underminere en persons tro og verdier for å
introdusere radikalt forskjellige ideer.
MENTOR: Mentor, en erfaren og betrodd veileder, å råde eller trene noen.
MEPHITIC: Giftig, skadelig, forpestet.
MERCURY: Kvikksølv (Hg), tungt giftig, sølvaktig
flytende grunnstoff (det eneste metall som er
flytende ved normal romtemperatur) som hører til
sink-gruppen i grunnstoffenes periodesystem,
med atomnummer 80, atommasse (u) 200,59,
smeltepunkt -38,87oC og kokepunkt 356,58oC.
Kvikksølv benyttes som katalysator under mange
forskjellige industrielle prosesser og har en stor
anvendelse, bl.a. i termometre (mercury thermometer) der temperatur måles ved hjelp av
endringer i lengden av en kvikksølvstreng), lufttrykkmålere (barometere), i vitenskapelige apparater og i amalgam som tidligere ble brukt i
tannfyllinger. Over 10 000 tonn kvikksølv produseres årlig i verden. Det aksepterte totalinntak av

kvikksølv hos voksne er høyst 0,1 mg kvikksølv
per kg. kroppsvekt per dag (dvs. en person på 70
kg kan maksimum innta 7 mg). For bly finnes
ingen nedre grenseverdi for giftighet, muligens
burde det samme gjelde for kvikksølv. Generelt
er det begrenset med kunnskap om effektene av
subletale doser av tungmetaller over tid.
Kvikksølv er alltid til stede i kull og frigjøres under
forbrenningen, papirindustrien er en annen forurensningskilde. Forurensninger pga. kvikksølv
kan gi skader på nervesystemet, tarmsystemet,
immunsystemet, lungene, nyrene, øynene og
huden (Se: Minamata disease). Eksponering mot
selv minimale doser av kvikksølv er en trussel
også for fostre i uterus hos moren. WHO
betrakter kvikksølv som ett av de ti viktigste
kjemikalier mht. folkehelsen.
MERDICOLOUS: Som lever på eller i en gjødseldynge.
MERDIVOROUS (Coprophagous, Scatophagous): Som eter gjødsel, avføringer. Se: Coprophagous og Scatophagous.
MERE: (1) Tjern, dam, sjø; (2) Grense, merkesten; (3) Bare, blott, ren.
MEREOLOGY: Mereologi, teorien om relasjonen
mellom deler, dvs. mellom delene og helheten,
og relasjonene mellom de enkelte delene innen
helheten. Innen metafysikk omfatter mereologi en
rekke vanskelige spørsmål, f.eks. hvis plankene i
et skip fjernes ett for ett og erstattes med nye
planker, er det da samme skip? Hvis plankene
som er fjernet benyttes til å bygge et nytt skip,
hviket er da det opprinnelige skip? Eller hvis en
skulptør har en leirklump, og av den modellerer
en statue, er da leirklumpen og statuen identisk?
MERGE: Smelte sammen, flyte sammen, fusjonere, slå sammen, gå opp i en høyere enhet,
sammenfall.
-MERI-: Affiks som betyr del. Se: Mero-.
MERIDIAN: (1) Lengdesirkel, lengdegrad, storsirkel, meridian, en linje på jorden (et
astronomisk legeme) som går fra Nordpolen til
Sørpolen og gjennom et eller annet valgt punkt
på jord-overflaten. En meridian utgjør halvparten
av en storsirkel. Meridianene krysser vinkelrett på
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ekvator. Meridianene er nummerert fra 0 o til 180o
østover og vestover fra Greenwich meridianen
som er definert som 0o meridianen (Se:
Longitude); (2) Høyde, høyeste punkt, middagshøyde, kulminasjon, kulminere.
MERIDIAN PLANE (Tangential plane): Meridian
planet, innen optikk, det planet som inneholder
både den optiske aksen og hovedstrålen, dvs.
strålen som passerer gjennom sentrum av en
apertur og som er perpendikulær til sagittal
planet. Se: Sagittal plane.
MERIODIONAL (Southern): (1) Sørlig, av eller i
sør, lokalisert i sør (Se: Southern); (2) Med
referanse til en meridian (Se: Meridian).
MERISTEM: Meristem, delingsvev, en vekstregion som består av det udifferensierte embryonale (og derfor mitotisk aktive) cellelaget hos
planter der nytt vev dannes gjennom hyppige
celledelinger og som gjør at planter kan kontinuerlig vokse så lenge de lever. Meristemer finner
vi særlig i toppskuddet (apical meristem; som gir
opphavet til plantenes primære vev) og rotskuddet, og som vekstlag (delingsvev; Se:
Kambium), i røtter, stengler og stammer. Meristemet produserer den sekundære tykkelsesveksten hos planter. Ytterst i barken i stammer
og røtter, dannes et korkkambium som produserer kork, et sekundært hudvev.
MERISTEMATIC: Av eller med referanse til
meristemet. Se: Meristem.
MERISTIC CHARACTER/TRAIT: (1) Innen taksonomi, meristisk karakter, en karakter som
varierer i antall og er tellbar (diskret), dvs.
uttrykkes som heltall (integer); (2) Innen genetikk
en karakter hvis effekt er tellbar, men som påvirkes av mange gen loci.
MERISTIC VARIATION: Meristisk variasjon,
variasjon i antall strukturer eller antall deler av en
gitt struktur som antall fingre eller kroppssegmenter. Meristisk variasjon er tellbar (diskret).
MERLIN: Dvergfalk (Falco columbarius), rovfugl i
falkefamilien (Falconidae), en familie med små til
mellomstore rovfugler (i orden Falconiformes)
som omfatter 64 arter av falker, falkonetter og
karakaraer fordelt over 11 slekter (slekten Falco

omfatter alene, 38 arter). Artene i falkefamilien
skiller seg fra andre raptorer ved at de dreper
byttet med nebbet (som har en egen falketann til
dette formålet) i stedet for med klørne. I Norge
forekommer seks arter av falker (aftenfalk,
dvergfalk, jaktfalk, lerkefalk, tårnfalk og vandrefalk) som alle er totalfredet (siden 1971).
Vandrefalken (Falco pergrinus) kan oppnå i stup,
hastighter på 300 - 400 km/t.
MERO-: Prefiks som
ufullstendig. Se: Meri-.

betyr

del,

delvis,

MEROANDRY: Det å ha mindre enn det normale
antall testikler.
MEROBLASTIC CLEAVAGE: Kløvningen i et
egg med mye plomme der egget deler seg, og
hvor plommen forblir udelt.
MEROCRINE SECRETION (Eccrine secretion):
Merokrin sekresjon, ekkrin sekresjon, den vanlige
formen for sekresjon fra en celle eller kjertel
(merocrine gland) der produktet dannes inni
cellen og utskilles aktivt via porer i cellemembranen (plasmamembranen), mens cellen
selv forblir intakt (Se: Exocytosis), dvs. sekretet
inneholder intet materiale fra disintegreringer av
kjertelen, cellen eller membranen. Sekreter fra
svettekjertler er et godt eksempel. Se: Apocrine
secretion og Holocrine secretion.
MEROGAMY (Microgamy): Merogami, en form
for seksuell reproduksjon hos visse parasittiske
protozoer der formeringen skjer inni vertscellen
som deretter induseres til å dele seg (Se:
Schizogony). Opprinnelig definert som dannelse
av gameter (merogameter) av en annen struktur
og mindre enn de vegative cellene i samme
organisme og produsert gjennom multiple
delinger av morcellen. Det i motsetning til
hologami (hologamy) der gameten etter en
seksuell reproduksjon, er av tilnærmet samme
struktur og størrelse som kroppscellene (somatic
cells). Se: Hologamy og Syngamy.
MEROGENESIS: (1) Reproduksjon gjennom
segmentering; (2) Segmenteringsprosess der like
segmenter forenes og danner en kompleks
enhet; (3) Kløvingen av et egg (ovum). Se:
Schizogony.
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MEROGENOTE: Merogenot, fragment av et bakterielt kromosom.
MEROGONY: (1) Merogoni, aseksuell reproduksjon der en parasittisk protozo formerer sin
egen kjerne i en vertscelle for så å indusere
segmentering av cellen (Se: Schizogony); (2)
Merogoni, en videreutvikling av et cytoplasma
som inneholder kjernen av en spermie, men ikke
kjernen til et ovum; prosessen kan også
induseres eksperimentelt; (3) Merogoni, spermie
som trenger inn i en eggcelle (eller deler av en
eggcelle) og gir stimulus til videre utvikling, men
smelter ikke sammen med eggcellens kjerne og
danner en zygote; (4) Merogoni, aseksuell
reproduksjon av merozoitter hos visse protozoiske parasitter som malaria (Plasmodium spp).
Malaria livssyklusen i mennesket er: Sporozitter
kommer inn i menneskets blod via myggspyttet,
der finner de fram til leveren og levercellene hvor
de starter å dele seg noe som leder til
hypnozoitter (hvilestadier, hos Plasmodium ovale
og P. vivax) og schizonter som gir opphav til
tusener av merozoitter som frigis til blodåresystemet der de infiserer de røde blodlegemene
og danner trofozoitter som igjen danner schizonter som sprekker og gir opphav til en ny
generasjon av merozoitter som infiserer nye røde
blodlegemer. Leverfasen er kun én syklus, mens
fasen i de røde blodlegemene omfatter tallrike
sykluser (som produserer feber og skjelvinger)
Denne formeringsmetoden er karakteristisk for
parasitter innen gruppen Apicomplexa. (Fasen i
mygg (i praksis sluttvert) er en kjønnet fase der
det dannes en zygote.) (Se: Cytokinesis, Merozoites, Schizogony, Schizont og Trophozoite); (5)
Utviklingen av deler av et egg (ovum) etter
skade.
MEROLOGY: (1) Merologi, studiet og behandlingen av kroppsvæsker og vev; (2) Innen
antropologi, den del av morfologien som
studerere variasjonen i form og størrelse av
menneskets organer.
MEROMICTIC: Meromiktisk, kjemisk stratifisering, permanent stratifisert innsjø på grunn av
en kjemisk tetthetsgradient (Se: Pyknocline), og
hvor bare det øverste vannlag har sirkulasjon av
vannmassene. En slik stabil lagdeling av vannmassene uten blanding av lagene, skaper
forskjellige miljøer for organismene å leve i der

en konsekvens er at bunnlaget (hypolimnion,
monimolimnion) under kjemoklinen (chemocline),
er stagnerende, får lite oksygen (anaerobisk) og
er vanligvis rikt på sulfider. Se: Stratification (of
lakes). Se: Meromixis.
MEROMIXIS: Meromixis, egenskapen ved innsjøer der vannmassene under en viss dybde ikke
sirkulerer (omrøres) på grunn av høy tetthet, noe
som vanligvis skyldes høy saltkonsentrasjon;
dvs. en meromiktisk tilstand: Se: Meromictic.
MEROPARASITE: Se: Hemiparasite.
MEROPELAGIC: Meropelagisk, pelagiske organismer som kun midlertidig er en del av det
pelagiske samfunn. Se: Holopelagic.
MEROPHYTES: Merofytter, gruppe av celler som
har samme celleopphav; f.eks. er stengler og
blad bygget opp av spesifikke forløp av celler.
MEROPIA: Delvis blindhet.
MEROPLANKTON: Meroplankton, organismer
som kun midlertidig er en del av det pelagiske
samfunn. Se: Holoplankton.
MEROSOME: Se: Metamere.
MEROSPERMY: Se: Pseudogamy.
MEROZOITE: Merozoitt, stadium hos visse
protozoiske parasitter produsert gjennom den
aseksuelle
formeringsformen
som
kalles
schizogoni eller merogoni, dvs. datterceller
produsert
av
en
schizont.
Merozoitter
forekommer hos visse sporozoer som f.eks.
malaria der de enkelte merozoittene invaderer de
røde blodcellene. Se: Merogony, Schizogony og
Schizont.
MEROZYGOTE:
Merozygote,
bakteriecelle
(vanligvis) som har blitt midlertidig delvis diploid
som resultat av overførsel av et DNA fragment
(exogenote) fra en annen bakterie gjennom
konjugasjon, dvs. en organisme som inneholder
mer enn det haploide kromosom antall, men
mindre enn det diploide antall kromosomer. Da
det mottatte DNA fragmentet er lite, blir den
diploide tilstanden kun gjeldende for en
begrenset del av mottagerns eget DNA (dvs.
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endogenoten). Se: Conjugation, Transduction og
Transformation.
MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, MERS): MERS, et coronavirus (koronavirus) som ble opprinnelig observert hos personer
med opphold I Midtøsten, og som kan medføre
lungebetennelse og akutt lungesvikt. Dødeligheten var meget høy, rundt 35 % basert på de
tilfellene som ble rapportert, men kan også
forløpe symptomfri. MERS stammer fra flaggermus før dromedaren ble ansett som hovedvert.
Smitte mellom mennesker er mulig, men uvanlig.
Inkubasjonstiden er fra én til 13 dager. WHO har
registrert 2 500 tilfeller globalt fra 27 land,
inkludert europeiske land. I Saudiarabia ble det i
2019 meldt om 203 nye tilfeller. MERS er ikke
påvist i Norge. Se: Coronavirus, COVID-19 og
SARS-CoV.
MERTENSIAN MIMICRY: Mimikry der en moderat dødelig eller skadelig organisme er modellen
(the model) og en sterkt dødelig eller skadelig
organsime er den som ligner (the mimic). Den
mindre skadelige modellen lærer de som prøver
seg, en lekse; den sterkt skadelige arten kan ikke
være modellen fordi dens dødelighet (letalitet) gir
den som prøver seg (the operator) ingen
læringseffekt. Se: Mimicry.
MES- (MESO-): Prefiks som betyr midt på,
middelverdi.
MESAD (Mesiad): Mot kroppens midtlinje.
MESAL (Mesial): Ved eller nær kroppens
midtlinje. Se: Mesial.
MESARCH: (1) Innen økologi: Se: Mesarch succession; (2) Innen botanikk, fra det primære
xylem. Se: Xylem.
MESARCH SUCCESSION (Mesarch): Økologisk
suksesjon av plantesamfunn som har sin opprinnelse i en moderat fuktig biotop. Se: Hydrosere, Sere og Xerarch succession.
MESENCHYME: (1) Mesenkym, den løse ansamlingen av celler mellom organene (i matrix) i
et virvelløst dyr (evertebrat); (2) Mesenkym, det
mesodermale vevet i et embryo som utvikler seg
til binde- og skjelettvev, inkludert blod og lymfe.

Mesenkym benyttes i forbindelse med det embryologiske, termen mesogloea til det gelatinøse
midtlaget hos svampene (Porifera) og huldyrene
(Coelenterata) som også kan inneholde celler
som har migrert inn fra det omgivende vevet. Se:
Mesogloea.
MESENTERY: (1) En støtte-membran eller en
som danner en skillevegg; (2) Mesenterie, en fold
av bukhinnen som fester maven, tynntarmen,
bukspyttkjertelen, milten og andre organer til den
bakre veggen av buken (abdomen) hos virveldyr.
Bukhinnen (peritoneum) er en fuktig, tynn hinne
som kler alle overflatene i bukhulen.
MESIAD: Se: Mesad.
MESIAL (Mesal): Mesial, mot midtlinjen, det å
være i det longitudinelle vertikale planet som
deler en tosidig symmetrisk organisme i en høyre
og venstre side. Se: Distal, Mesal og Proximal.
MESIC: Fuktig; i snever mening: Moderat fuktig,
en tilstand mellom tørt (xeric) og vått (hydric).
Termen viser til organismer som lever i fuktige
habitater.
MESO-: Se: Mes-.
MESOBENTHOS (Mesofauna): Mesobenthos,
mesofauna, bunnlevende (bentiske) organismer
mellom 200 til 1 000 meters dyp (archibenthal
zone). Se: Benthos, Macrobenthos, Meiobenthos
og Microbenthos.
MESOBLAST: Se: Mesoderm.
MESOBIOTA: Mesobiota, middels store organismer i jordbunnen fra 200 til et par centimeters
lengde der de minste er så vidt synlige med et
forstørrelsesglass. Mesobiotaen omfatter særlig
spretthaler, midd, bjørnedyr, små meitemark,
rundmark, edderkopper, vevkjerringer, pseudoskorpioner, tusenben, insektlarver og andre små
insekter. Se: Macrobiota og Microbiota.
MESOBLAST (Mesoderm): Embyonal mesoderm, det midtre kimblad. Se: Mesoderm.
MESOCEPHALIC: Det å ha et mellomstort hode.
Se: Megacephalic og Microcephalic.
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MESOCERCARIA: Mesocercarie, et larvestadium hos de digene iktene i slekten Alaria; en
uencystert larveform mellom larvestadiene haleikte (cercarie) og metacercarie.
MESOCOLE: Det å leve under miljøbetingelser
med verken for mye eller for lite vann.
MESOCOSM: Mesokosm, et eksperimentelt
oppsett utendørs som undersøker et naturlig
miljø under kontrollerte betingelser; tilsvarer en
mellomting mellom en feltundersøkelse og en
eksperimentell laboratorieundersøkelse. Mesokosm utgjør et lukket, eksperimentelt system av
middels størrelse for særlig å studere effekten av
forurensninger på naturlige økosystemer.
MESODERM (Mesoblast): Mesoderm, det
midtre laget i gastrulastadiet som ligger mellom
ektodermen og endodermen hos dyr med tre
kimblad, dvs. hos de dyr der det tidligere stadiet,
blastulaen, deler seg embryonalt i tre vevlag, et
indre, midtre og ytre lag, henholdsvis: Endoderm,
mesoderm og ektoderm. Mesodermen er opphavet til bl.a. muskler, skjelett, ekskresjonsorganer, røde blodceller, gonadene, nyrene og
milten. Se: Ectoderm, Endoderm, Germ layers og
Mesogloea.
MESOFAUNA: Se: Mesobenthos og Interstitial
fauna.
MESOGLOEA: Mesogloea, det gelatinøse bindevevet mellom endodermen og ektodermen hos
svampene (dyrerekken Porifera) og huldyrene
(nesledyrene; dyrerekken Coelenterata, Cnidaria). Mesogloea kan være fra en tynn, ikkecellulær membran som hos Hydra til en tykk,
fibrøs og gelatinøs materie som hos maneter,
men danner ikke vev eller organer. Mesogloea er
ikke homolog med mesodermen hos de dyr som
har tre kimblad. Se: Ectoderm, Endoderm, Diploblastic, Germ layer, Mesenchyme og Mesoderm.
MESOHALINE: Mesohalin, brakkvann, vann med
et middels til lavt saltinnhold. Brakkvann
defineres forskjellig i litteraturen: (a) Fra 0,5 til
15o/oo, (b) mellom 3 – 16o/oo, (c) mellom 30 34o/oo, eller (d) mellom 20 – 50o/oo saltholdighet.
Se: Euhaline, Freshwater, Oligohaline, Polyhaline, Saltwater og Seawater.

MESOKARYOTIC: (1) Mesokaryotisk, organismer der kromosomene er permanent kondensert, som f.eks. hos dinoflagellater; (2)
Mesokaryotisk, en celle som har en kjerne som
andre eukrayotiske celler, men kjernen deler seg
gjennom amitose lik prokaryoter (Se: Amitosis).
Mesokaryotisk antyder at kjernen ligner både en
eukaryotisk og prokaryotisk kjerne.
MESOHALOBOUS: Som lever i brakkvann med
en saltholdighet på mellom 5 - 20o/oo, refererer
spesielt til planktoniske organismer.
MESOHYDROPHYTE: Mesohydrofytt, plante
som lever under fuktigere omgivelser enn hva en
mesofytt gjør. Se: Mesophyte.
MESOHYLILE: Fuktige skogshabitater.
MESOLITHIC (Epipaleolithic): Mesolittisk tid,
mesolitikum, mellomstenalderen (eldre stenalder
i nordisk arkeologi). En periode (i Norge ca. 8
000 - 4 000 f.Kr.) som etterfulgte de paleolittiske
kulturers opphør etter slutten av siste istid og før
stenreskapene ble finslipt. (Tidsperioden varier i
forskjellige områder av Eurasia; i Midtøsten satt
til 10 000 - 8 000 f.Kr.). Mesolittisk tid omfattet de
rene jegersamfunnene i etterpaleolittisk tid, før de
neolittiske jordbrukskulturene oppsto. De typiske
mesolittiske kulturene i Norge er Fosna-, Komsaog Nøstvetkulturene. Se: Neolithic og Paleolithic.
MESOLITHION: Organismer som lever i hulrom i
berg og klipper.
MESOMERE: Mesomer, en blastomer av mellomstørrelse. Se: Blastomere.
MESOMORPHIC: Mesomorfisk, det å ha intermediære karakterer eller morfologiske egenskaper.
MESON: (1) Sentralplanet, kroppens midtplan, et
tenkt plan som deler kroppen i to halvdeler, en
venstre og en høyre del (the saggital plane); (2)
Innen partikkelfysikk, meson, et vekselvirkende
boson, et hadron med heltallig spinn. En ikkeelementær partikkel, bestående av et likt
antall kvarker og antikvarker (kvark-antikvark par
i tillegg til virtuelle kvark-antikvarker og virtuelle
gluoner) (Se: Gluon og Quark). Alle mesoner er
ustabile og bærere av den sterke kjernekraften.
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Det første reelle meson som ble oppdaget var
pionet (Se: Pion).
MESOPAUSE: Mesopause, grensen i jordens
atmosfære mellom mesosfæren og termosfæren,
der temperaturen stopper å synke med økende
høyde (dvs. har sin minumumstemperatur), og i
steden begynner å stige. Mesopausen befinner
seg ca. 85 km over jordens overflate (muligens et
sterkere minimum ved 100 km høyde). Se:
Atmosphere.
MESOPELAGIC (Mesopelagic zone, Twilight
zone): Mesopelagisk, refererer til organismer
som lever under den epipelagiske (fotiske)
sonen, dvs. i den pelagiske mellomsonen fra ca.
200 m til den bathypelagiske (afotiske) sonen ved
ca. 1 000 m. Den mesopelagiske sonen er definert gjennom lysforholdene, og begynner på en
dybde der bare 1% av lyset når ned og slutter der
det hersker totalt mørke.
MESOPHANEROPHYTE: Mesofanerofytt, mellomstor fanerofytt med fornybare knopper 8 - 30
m over bakken. Se: Phanerophyte.
MESOPHILIC: Mesofilisk, mesofiler er mikroorganismer som lever og utvikles ved moderate
temperaturer der det verken er for varmt eller
kaldt, vanligvis mellom 20 – 45oC (særlig omkring
blodtemperaturen 37oC). De fleste bakterier
(både Gram-positive og Gram-negative) som er
knyttet til sykdommer på pattedyr og fugl, er
mesofiler, lik mikroorganismer generelt som lever
i tempererte til tropiske områder. Både aerobe og
anaerobe mesofiler nedbryter organisk avfall. Se:
Thermophilic.
MESOPHYLL: Mesofyll, det indre grønne vevet
(parenkym) i et blad som ligger mellom de to
epidermale lagene og har tallrike kloroplaster og
hvor karbondioksid lett slipper til. Mesofyllet er
det viktigste området i planten der fotosyntese
foregår. Se: Parenchyma.
MESOPHYTE: Mesofytt, planter som vokser
under moderate miljøbetingelser, dvs. miljøer
som hverken er for fuktige eller tørre, varme eller
kalde, og som ikke gjennomløper store sesongvariasjoner. De fleste blomsterplanter er mesofytter. Se: Hydrophyte, Hygrophyte og Xerophyte.

MESOPHYTHMILE: Bunnen på innsjøer mellom
6 - 25 m.
MESOPLANKTON: (1) Mesoplankton, planktoniske organismer av mellomstor (intermediær)
kroppsstørrelse, mellom 0,2 - 20 mm; (2) Mesoplankton, plankton på midlere dybder under det
området der en noenlunde effektiv fotosyntese
kan foregå; under den eufotiske sonen.
MESOPLEUSTOPHYTE: Mesopleustofytt, plante
som flyter fritt i vannmassene mellom overflaten
og bunnen i innsjøer, dvs. flyter verken på
overflaten eller er festet med røtter på bunnen.
MESOPSAMMON (Mesopsammic, Psammon):
Mesopsammon, små organismer som lever i
porerommene mellom sandkorn og grus der
vannet filtreres. Se: Psammon.
MESOSAPROBIC: Mesosaprobisk, miljøer med
mye organisk materiale, og hvor den organiske
nedbrytning er moderat høy og oksygennivået
lavere enn normalt, eller det å leve i slike miljøer.
Se: Katharobic, Oligosaprobic og Saprobic.
MESOSOME
(Chondrioid,
Plasmalemmasome): Mesosom, en invaginering eller innfolding
av plasmamembranen inn i cytoplasmaet i en
prokaryotisk celle med vesikler, kanaler og
lameller, og som har en rekke funksjoner: De
spiller en rolle under dannelsen av skilleveggen
(septum) under celledelingen, er involvert under
RNA replikasjonen, hjelper til med fordelingen av
DNA til dattercellene, er involvert i utskillelsen av
(exocellulære) enzymer og danner forbindelse
mellom plasmamembranen og kjernematerialet.
Ikke alle prokaryotiske celler inneholder
mesosomer.
MESOSPHERE: Mesosfære, den del av jordens
atmosfære over stratosfæren og under termosfæren som den avgrenses mot gjennom den
såkalte mesopausen. Mesosfæren ligger mellom
50 - 85 km over jordens overflate. Temperaturen
avtar med høyden gjennom mesosfæren, og
utgjør også det området i atmosfæren der de
fleste meteorer fordamper og oppløses. Se:
Atmosphere, Atmospheric layers og Mesopause.
MESOTHERM: (1) Mesoterm, dyr med en
temperaturreguleringsstrategi mellom det å være
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kaldblodig (ektoterm) og varmblodig (endoterm),
dvs. de kan øke temperaturen gjennom økt
metabolsk aktivitet, men mangler eller har svak
metabolsk kontroll over kroppstemperaturen; (2)
Planter som trenger et varmtemperert klima, dvs.
en moderat varmemengde for vekst der temperaturkravet for den varmeste måned er et
gjennomsnitt rundt 22oC og for den kaldeste
måned, mellom 6 - 18oC. Se: Hekistotherm, Mediterranean climate, Megatherm og Microtherm.
MESOTHERMOPHILOUS: Det å leve og trives i
tempererte regioner.
MESOTRAPHENT: Refererer til akvatiske planter
som lever i vann med middels næringskonsentrasjon. Se: Eutraphent og Oligotraphent.
MESOTROPHIC: (1) Mesotrofisk, vann med middels nivå av mineraler og oppløste næringsstoffer
og som derfor har en moderat primærproduksjon;
et stadium mellom eutrofi og oligotrofi; (2)
Organismer som er ufullstendig autotrofe. Se:
Eutrophic, Dystrophic, Oligotrophic og Stratification (of lakes).
MESOZOA: Mesozoer, en liten gruppe av
marine, flercellede, mark-lignende virvelløse dyr
som har cilierte larver og som lever endoparasittisk i visse marine virvelløse dyr, f.eks.
blekkspruter (mesozoene i gruppen Dicyemida/Rhombozoa) eller flatmarker, flerbørstemarker,
muslinger og pigghuder (mesozoene i gruppen
Orthonectida). Mesozoene mangler skjelett,
muskler og nerve- og ekskresjonssystem. Deres
systematiske plassering er omdiskutert.
MESOZOIC (ERA): Mesozoikum, jordens mellomalder, en geologisk æra mellom slutten av
Palaeozoikum (oldtiden, rundt 248 millioner år
siden) til begynnelsen av Cainozoikum (nåtiden,
for ca. 65 millioner år siden), og som omfatter
dinosaurenes tidsalder, dvs. de tre periodene:
Trias, Jura og Kritt som tilsammen varte ca. 225
millioner år. Se: Geological time scale.
MESSENGER RECOGNITION FACTOR (Messenger RNA binding factor): Spesifikke faktorer
som er involvert i bindingen av mRNA til
ribosomene. Se: mRNA.

MESSENGER RNA (mRNA): Budbringer RNA,
mRNA, enkelttrådet RNA som frakter en del av
en DNA kode til andre deler av cellen for
prosessering. Budbringer RNA syntetiseres
under transkripsjonen der en enkelt tråd av DNA
dekodes ved hjelp av RNA polymerase, til mRNA
som fungerer som en templett for syntesen av et
protein. Med andre ord, mRNA frakter koden for
proteinene fra kjerne-DNA til ribosomene der
proteinene syntetiseres under translasjonen. En
forløper for mRNA dannet under translasjonen,
kalt pre-mRNA, kan inneholde både introner og
exoner. Under en prosess kalt «spleising» fjernes
de ikke-kodende intronene slik at kun exoner blir
igjen og danner det endelige mRNA som oversettes til proteiner. Se: Genetic code, mRNA og
Splicing.
MESSENGER RNA STABILITY: Refererer til
levetiden (stabiliteten) til mRNA (budbringer
RNA) basert på nedbrytningsraten av mRNA i
cellen. Halveringstiden for mRNA som kan
variere fra noen minutter til en dag, er mer eller
mindre konstant for det mRNA som koder for
proteiner som kontinuerlig må fornyes (housekeeping proteins), mens halveringstiden for
mRNA som koder for andre celle-spesifikke
produkter, kan variere som respons på spesifikke
intra- og ekstracellulære signaler. Mengden
proteiner som oversettes og produseres fra disse
mRNA, kan da variere som respons på spesifikke
miljøbetingelser.
MESSENGER RNA TURNOVER: Refererer til
degraderingen av mRNA, en sentral prossess
under proteinsyntesen hos både prokaryoter og
eukaryoter. Proteinsynteseraten er vanligvis avhengig av mRNA konsentrasjon som koder for
det spesifikke proteinet, som igjen bestemmes
gjennom balansen mellom ratene for mRNA
syntesen og mRNA degraderingen (levetiden;
Se: Messenger RNA stability).
MET (M): Forkortelse for: Aminosyren methionin.
MET- (Meta-): Prefiks som betyr imellom, etter,
bak, det som følger, det som overføres, det som
forandres, f.eks. metamorfisk betyr forandring i
form.
METAANALYSIS:
Metaanalyse,
kvantitativ
statistisk prosess og analyse som kombinerer
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data fra mange vitenskapelige studier og
eksperimenter som omhandler samme tema.
Målet er gjennom statistiske tester på de
kombinerte dataene, å både teste enkeltresultatene og demonstrere generelle trender.
Fordelene med meta-analyser er at resultatene
fra enkeltstudier kan i større grad generaliseres,
estimatenes presisjon forbedres (mer data er
inkludert), prøvefeil påvises (sampling errors),
variasjoner mellom enkeltstudiene bedre forklares og eventuelle feil knyttet til publiseringsprosessene påvises (publication bias). Se: System analysis.
METABACTERIA: Se: Arch(a)ebacteria.
METABIOSIS (Metabios): Metabiose, symbiose
mellom to individer der den ene utnytter omgivelsene (vekstforholdene) dannet av den
annens aktiviteter, dvs. en organisme har
forandret miljøet slik at en annen organisme er
gitt muligheten til å leve og vokse der.
METABOLA: Arter som har distinkte ytre
forandringer i de forskjellige stadiene under
livssyklus.
METABOLIC: Relatert til, som stammer fra eller
som involverer de metabolske aktivitetene hos en
levende organisme. Se: Metabolism.
METABOLIC ANTIGEN: Se: Antigen.
METABOLIC HEAT: Metabolsk varme, varmeproduksjon hos dyr, energi tapet (varmetapet)
under vekst og bevegelse hos en organisme som
også kan knyttes til døgnrytmer i kroppstemperaturen. Den metabolske varmen er beregnet til å
utgjøre mindre enn 1 % av det totale daglige
energibudsjett.
METABOLIC PATHWAY: Metabolsk reaksjonsrekke, serie av kjemiske reaksjoner katalysert av
enzymer i en organisme, dvs. refererer til
nedbrytningen eller omformingen av metabolitter i
organismene. Produktet av hver suksessive reaksjon, utgjør substratet for den neste reaksjonen.
Slike reaksjonsrekker kan være lineære, sykliske
eller forgrenete, dessuten reversible, direkte eller
indirekte. Se: Metabolite.

METABOLIC RATE (MR): Matabolismeraten,
mengden energi en organisme benytter per
enhetstid, dvs. et mål på den kjemiske reaksjonsraten innen en organisme. Mengden energi en
organisme i ro benytter daglig, kalles den basale
metabolismerate (BMR). Rundt 70 % av menneskets totale energiforbruk skyldes de basale
livsprosessene i kroppen der ca. 20 % skyldes
fysisk aktivitet og ca. 10 % fordøyelsen av maten
etter endt matinntak. Basalmetabolismen for å
holde de vitale organene funksjonelle, utgjør
størstedelen av det totale energiforbruk.
METABOLIC WATER: Metbolsk vann, vann
produsert i cellene som et biprodukt av metabolismen. Se: Metabolism.
METABOLISM: Metabolisme, stoffskifte, stoffomsetningen i en organisme, summen av alle de
kjemiske reaksjonene som skjer inni en organisme for å opprettholde livet. Metabolismen som
holder en organisme i balanse, omfatter både de
de oppbyggende (anabolske) prosesser i cellene
og de nedbrytende (katabolske) prosesser i
cellene som produksjonen av kjemisk energi (Se:
ATP) under dannelse av avfallsstoffer. Hos dyr er
metabolismens eksterne utgangspunkt, maten,
energirike organiske molekyler; hos planter, CO 2,
H2O, mineraler og lys som energikilde. Hos dyr
refererer basalmetabolisme til energiutvekslingen
under hvile. Metabolisme omfatter alle de vitale
aktivitetene i cellene som enzymkatalyserte fysiologiske og kjemiske prosesser, og metabolske
reaksjonsrekker (Se: Autopoietic entity) der noen
er lineære (Se: Glycolysis) og andre sykliske (Se:
Krebs cycle). De forskjellige kjemiske mellomstadier i stoffskiftet produsert under metabolismen, kalles metabolitter og er som oftest
små molekyler (Se: Metabolite). Metabolismen
representerer den materielle basis for autopoiese
(Se: Autopoiesis, Assimilation og Dissimilation).
Termen metabolisme benyttes også kun for
respirasjonen hos organismer (Se: Respiration).
Se: Anabolism og Catabolism.
METABOLITE: Metabolitt, et kjemisk mellomstadium og produkt av stoffskiftet, metabolismen.
Metabolitter er som regel små, enkle molekyler
dannet under de enzymatiske nedbrytningsprosessene i levende organismer eller kompliserte
produkter dannet enzymatisk som en del av de
metabolske reaksjonsrekkene. Primære meta-
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bolitter kalles de som er direkte involvert i organismens normale vekst, utvikling og reproduksjon.
Sekundære metabolitter kan ha viktige økologiske funksjoner, som pigment eller antibiotika.
Metabolitter produseres som nevnt av organismen gjennom kjemiske reaksjoner under
metabolismen, men kan også opptas fra omgivelsene. Metabolitter har sentrale funksjoner
innen farmakologi og toksikologi som positivt
virksomme nedbrytningsprodukter av f.eks. legemidler. Se: Glycolysis, Krebs cycle og Metabolism.
METABOLIZE: Metabolisere, kjemisk transformasjon av substanser gjennom metabolisme
og metabolske reaksjonsrekker, til andre former
for kjemiske substanser. Se: Glycolysis, Krebs
cycle og Metabolism.
METABOLOUS: Som gjennomgår metamorfose,
dvs. et utviklingsmønster som omfatter metamorfose. Se: Metamorphosis.
METACARPAL (Metacarpus): Benene (metacarpalene) i håndflaten mellom bena (carpals) i
håndleddet (wrist) og fingrene (phalanges) hos
mennesket (eller et tilsvarende sted hos dyr).
Området kalles mellomhånden (metacarpus) og
omfatter fem ben.
METACENTRIC (CHROMOSOME): Metasentrisk
(kromosom), refererer til et kromosom der centromeren er lokalisert tilnærmet sentralt i kromosomet i henhold til lengdeaksen, dvs. metasentriske kromosomer er X-formet slik at kromosomets armer blir tilnærmet like. Blant menneskets 46 kromosomer, er kromosomene 1, 3,
16, 19 og 20 metasentriske. Se: Centromere.
METACERCARIA(E): Metacercarie, et (vanligvis)
encystert larvestadium av en digen ikte (fluke)
som forekommer i siste mellomvert, dvs. metacercarier er det infeksiøse stadium for sluttverten
som har mistet halen. Metacercariene kan
infisere sluttverten aktivt (f.eks. blod iktene) eller
passivt ved å være encystert på objekter som er
mat for sluttverten. (Digene ikter (Digenea) og
aspidogastreer (Aspidogastrea) utgjør de to
underklassene i klassen (kladen) ikter, Trematoda.) Se: Cercaria(e).

METACESTODE: Metacestode, et larvestadium i
livssyklusen hos en bendelmark (etter onkosfære-stadiet, det 6-hakete hexacanth embryoet);
et utviklingsstadium av en pleurocercoid der proglottidene er tilstede, men reproduksjonsorganene er ikke fullt utviklet. Metacestodene kan ta
mange forskjellige former: Se: Coenurus,
Cysticercoid, Cysticercus, Hydatid, Hydatid multilocular, Plerocercoid, Plerocercus, Procercoid,
Strobilocercus og Tetra-thyridium.
METACHROMASIS (Metachromasia, Metachromasy): Det at vevskomponenter farges i
forskjellige farger med samme fargestoff.
METACHROSIS: Metakrose, egenskapen å
kunne forandre farge gjennom formforandringer i
spesielle pigmentceller (kromatoforer, chromatophores) slik man kan observere hos enkelte
blekkspruter, fisker og krypdyr (f.eks. hos kameleoner).
METCYCLIC: Metasyklisk, det som gjelder
livssyklus stadiet hos en parasitt som er infektiv
til sin sluttvert.
METACYST: Metacyste, et parasittisk cystestadium inni en vert.
METAGAMIC (Metagmic sex determination):
Kjønnsbestemmelse som ikke er genetisk
bestemt, men hovedsakelig bestemt gjennom
påvirkningene fra det ytre miljø.
METAGENESIS (Digenesis, Heterogenesis):
Metagenese, vekslingen mellom seksuelle og
aseksuelle generasjoner; forekomsten av to typer
individer under en organismes livssyklus der
begge er diploide, men hvor den ene formerer
seg seksuelt med befruktning, den andre
aseksuelt og vegetativt. Det klassiske eksempel
er polypp (vegetativt) og meduse (seksuelt)
stadiene hos huldyrene. Metagenese er mer
løselig brukt synonymt med generasjonsveksling.
Se: Alternation of generations og Heterogenesis.
METAGONIMOSIS (Yokagawa's fluke infection): Metagonimose, sykdom hos mennesket på
grunn av infeksjon med den digene ikten
Metagonimus yokogawai. Mennesket (og f.eks.
hund, katt, gris og pelikan) blir infisert ved å spise
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infisert ferskvannsfisk med metacercarier, iktens
infeksiøse larvestadium. Se: Metacercaria(e).
METAGYNIC (Protogynous): Tokjønnet (hermafrodittisk) organisme som først kjønnsmodnes
under utviklingen som funksjonell hunn for deretter å overgå til et funksjonelt hannlig stadium.
Se: Metandric og Protogynous.
METAGYNY: Se: Protogynous.
METAKINESIS: Metakinese, adskillelsen av de
to kromatidene i hvert kromosom og deres
vandring til de motsatte spindelpolene under
anafasen i mitosen. Se: Meiosis, Metaphase og
Mitosis.
METAL: Metall, fellesbetegnelse for metalliske
grunnstoffer og legeringer mellom disse.
Legeringer er blandinger av ulike grunnstoffer
som har metallets egenskaper og der minst ett av
grunnstoffene er et metall. Innen kjemi er
metaller grunnstoffer som lett gir fra seg elektroner og som danner metallbindinger. Metaller
generelt er blanke, glansfulle, faste stoffer som er
gode ledere av elektrisitet og varme og har et
høyt smeltepunkt. Kvikksølv er det eneste metall
som er flytende ved romtemperatur. Metaller er
harde, men kan hamres ut, bøyes og formes, og
noen metaller er magnetiske. I et metall (eller
metallegering), regnes elektronene for å være
ioniserte, der de positive ioner danner et nettverk
med valenselektronene fritt bevegelige rundt om
som en elektrongass. Det er metallbindingene
med elektronene lik en sky rundt de positivt
ladete ionene (kationene), som gir metallene sine
spesielle egenskaper slik som god ledningsevne
for elektrisitet og varme. Bindingene skyldes den
elektrostatiske tiltrekningen mellom metallionene
og elektronene. Metaller forekommer sjelden fritt
i naturen, der de totalt utgjør ca. ¼ av jordens
stoffmengde. Metaller kan deles inn diverse
grupper: Alkalimetaller (gruppe 1 i periodesystemet: Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium,
francium), jordalkalimetaller (gruppe 2 i periodesystemet: Beryllium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium), sjeldne jordmetaller (transisjonsmetaller: gruppene 3-12 i periodesystemet: Omfatter 38 metaller), lantanoider
(atomnummer 57-71 i periodesystemet: Omfatter
15 metaller), aktinoider (atomnummer 89-203 i
periodesystemet: Omfatter 15 metaller), edle

metaller (omfatter 11 metaller i periodesystemet,
f.eks. gulv, sølv, platina, rhodium), og uedle
metaller (omfatter f.eks. aluminium, bly, jern, kalsium, magnesium, natrium, sink; innen smykkeindustrien er uedle metaller smykker som ikke er
laget av gull, sølv eller platina).
METALIMNION (Thermocline): Metalimnion,
sprangsjikt (termoklin), et horisontalt vannlag i en
innsjø der temperaturen faller med minst 1 oC per
løpemeter dybde, dvs. en temperatur-diskontinuitet (sprangsjikt) i metalimnion. Dette grenselaget der temperaturen faller sterkt med dybden,
er normalt grenselaget mellom epilimnion og
hypolimnion, den midtre, horisontalt avgrensede
vannmassen i en innsjø med temperaturbasert
sjikting. Temperaturen er langt høyere i det øvre
mer eller mindre turbulente vannlag (epilimnion)
enn i de mer eller mindre stagnerende underliggende vannmassene (hypolimnion). Metalimnion er relativt skarpt avsatt fra epilimnion,
men går relativt gradvis over i hypolimnion. Et
tilsvarende sprangsjikt som er avgrenset på
grunn av saltholdighet, kalles haloklin. Se:
Epilimnion, Hypolimnion, Stratification of lakes og
Thermocline.
METALLIFEROUS: Som er metallholdig. Metalline, metallisk.
METALLOGRAPHY: Metallografi, studiet av den
mikroskopiske strukturen av metaller og legeringer ved hjelp av optiske mikroskoper og elektronmikroskoper.
METALLOPHYTE. Metallofytt, planter som er
begrenset til å leve på områder med et høyt
tungmetall nivå.
METALLURGY: Metallurgi, det vitenskapelige og
praktiske studium av utvinning og produksjon
(prosess metallurgi) av rene metaller, halvmetaller og legeringer fra malm (ertsmineraler),
og læren om metallenes struktur, mekaniske
egenskaper (fysiske metallurgi) og behandling
(metallografi). Metaller som fremstilles av malm
er bl.a. aluminium, jern, kobber, sink, bly, gull,
tinn, nikkel, kobolt, krom, molybden, wolfram og
titan. Metallurgi omtales også som materialteknologi.
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METAMERE (Merosome): Metamer, én eller
flere i en serie av homologe deler hos mange dyr.

beholde det bakre par av den primitive tilstanden
med to par av testikler (metandry).

METAMERISM (Segmentation): Metamerisme,
arrangement av like kroppsdeler i en longitudinell
rekke, dvs. en oppdeling av en kropp på langs
(dvs. langs en anterio-posterior akse) i en rekke
segmenter (metamerer) der hvert segment inneholder de samme organer (metameric segmentation). Leddmarker er typiske eksempler,
men man kan også finne metamerisme tidlig i
den embryonale utviklingen hos virveldyr. Se:
Segmented.

METAPHASE: Metafase, det tredje stadium
under mitosen der det dubliserte kjernematerialet
i foreldercellen klargjøres for fordeling til to
identiske datterceller. Under metafasen nedbrytes membranen rundt kjernen og kromosomene som er på sitt mest opprullede og
kondenserte i cellen (etter replikasjonen, kalt
søsterkromatider), orienteres i metafaseplaten
(ekvatorialplanet; Se: Metaphase plate) og fester
seg med kinetochoren til spindelen som er
dannet fra centrosomene på de motsatte polene i
cellen. Cellen er nå klar for sitt neste stadium,
anafasen. Ved meiose forekommer to metafaser:
(a) Under metafase I arrangeres de homologe,
men forskjellige kromosomene, tilfeldig (for
menneskets 23 kromosompar medfører det hele
223 genetiske forskjellige spermier pluss de forskjeller som dannes gjennom genetiske rekombinasjoner, overkrysninger; Se: Independent
assortment) i cellens senter, dvs. metafaseplaten
(ekvatorialplanet), og (b) under metafase II arrangeres kromosomene (søsterkromatidene) på
ekvatorialplanet tilsvarende som under mitosens
metafase. Se: Centrosome, Kinetochore, Meiosis
og Mitosis.

METAMORPHIC ROCK: Metamorfisk bergart,
bergarter som er kjemisk, mineralogisk og/eller
strukturelt omdannet fra tidligere bergarter pga.
omfattende påkjenninger i temperatur og trykk i
de dypere lag i jordskorpen. Se: Igneous rock og
Sedimentary rock.
METAMORPHISM: Metamorfisme, de fysiske,
strukturelle og kjemiske endringsprosessene i
bergarter gjennom varierende varme, trykk og
andre naturlige påkjenninger langt nede i jorden.
METAMORPHOSIS: Metamorfose, strukturelle
forandringer eller transformasjoner i løpet av en
organismes utvikling fra larve til voksent stadium.
Metamorfosen er en form for utvikling hvor ett
eller flere larvestadier adskiller seg markert fra
det voksne stadium og der selve transformeringen forløper relativt raskt. Forandringsprosessen medfører en gjennomgripende omforming
av vevene. Hos insekter er ufullstendig metamorfose (hemimetabol) en gradvis prosess gjennom en rekke nymfestadier, mens en komplett
metamorfose (holometabol) utgjør en hurtig og
gjennomgripende prosess med omfattende nedbrytninger av larvens vev og oppbygging av nytt
vev i løpet av et puppestadium. Sommerfugler,
biller og tovinger er holometabole insekter, mens
f.eks. gresshopper, kakerlakker og teger er hemimetabole; frosker omdannes gradvis fra rumpetroll gjennom en begrenset form for metamorfose.
METANDRIC (Protandrous): (1) Tokjønnet (hermafrodittisk) organisme som først kjønnsmodnes
under utviklingen som funksjonell hann for deretter å overgå til et funksjonelt hunnlig stadium
(Se: Metagynic og Protandry); (2) Det og kun

METAPHASE PLATE (Equatorial plate, Nuclear plate): Metafaseplate, en seksjon av
ekvatorialplanet i cellens midtregion under celledelingens metafasestadium hvor kromosomene
er orientert og festet til spindelen. Se: Meiosis,
Metaphase og Mitosis
METAPHOETESIS: Det at en art eller organisme
forandrer sin posisjon i næringskjeden i løpet av
sin livssyklus.
METAPHYSICS (Ontology): Metafysikk, den del
av filosofien og naturvitenskapen som omhandler
og studerer virkeligheten på sitt mest fundamentale plan, dvs. vitenskapen om tingenes
vesen i en annen dimensjon, bortenfor det vi
sanser, dvs. de ytterste grunner for alt som skjer i
universet. Innen metafysikk stilles fundamentale
spørsmål, f.eks.: Finnes absolutte naturlover?
Eksisterer hendelser, mirakler, i strid med
naturlovene? Det vi sanser er det det virkelige
uavhengig av den som sanser, eller påvirkes det
og skifter identitet av våre sanser? Hva er
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sammenhengen mellom det vi ser og det som
eksisterer, er de der når vi ikke ser dem? Er det å
eksistere, det å bli sett? Kort sagt: Er
virkeligheten avhengig av den som sanser eller
uavhengig av den som sanser, dvs. er
virkeligheten subjektiv eller objektiv? Metafysikk
kan også generelt henvise til det dunkle,
uløselige. Filosofen Immanuel Kant delte som
kjent virkeligheten i to: Den nomenuelle verden
slik den virkelig er (Ding an sich), og den
fenomenuelle verden slik virkeligheten fremtrer
for oss (Ding für mich). Se: Epistemology og
Ontology
METAPHYTE: Metafytt, multicellulær plante, de
eukaryotiske, flercellede, store plantene med et
differensiert vev, men både med eller uten indre
ledningsnett.
METAPLASIA (Cell conversion, Neoplasia,
Transdifferentiation): (1) Metaplasi, forandring
av en differensiert vevstype til en annen forskjellig differensiert vevstype uten via embryonisk
vev, dvs. en transformasjon av visse celletyper til
andre som ikke kodes av de samme strukturelle
loci. Metaplasi er vanligvis en unormal tilstand
som kan skyldes hormonell ubalanse eller eksponering av celler mot ekstreme påvirkninger som
f.eks. visse kjemiske stimuli, og kan medføre
dannelse av tumorer, kreftsvulster (neoplasm);
(2) Evolusjonær tilstand karakterisert ved
maksimal livskraft og biologisk diversitet. Se:
Anaplasia, Cataplasia og Neoplasia.
METAPLASIS: Metaplase, den kjønnsmodne
perioden i et individs liv. Se: Anaplasia.
METAPLASM: (1) Innen biologi, metaplasma, de
ikke-levende, døde bestanddeler eller partikler i
cellens protoplasma, f.eks. næringspartikler; (2)
Innen lingvistikk, enhver forandring i et ord
gjennom å forandre ordets bokstaver eller lyd.
METAPODIUM: Den bakre delen av foten.
METAPOPULATION: (1) Metapopulasjon, en
gruppe subpopulasjoner av samme art som
opptrer på samme tid, men ikke i samme rom,
dvs. hver subpopulasjon er isolert i sitt eget
habitat; (2) Innen parasittologi, metapopulasjon,
alle infrapopulasjoner i en gitt vertsart innen et
økosystem (komponent populasjoner og supra-

populasjoner kan betraktes som metapopulasjoner da de forekommer i romlig diskontinuerlige
habitater / verter). Ved siden av å være romlig
(spatialt) diskontinuerlige, er metapopulasjoner
også heterogene i sammensetning ved å omfatte
(vanligvis) adskilte stadier, f.eks. de voksne
iktene kan befinne seg i pattedyr, sporocyster og
rediene i bløtdyr og metacercariene i andre
organismer igjen, mens egg, miracider og
cercarier utgjør (vanligvis) frittlevende spredningsstadier. De enkelte livssyklusstadiene til en
parasittart kan være romlig segregert i subpopulasjoner med faser eventuelt både på land
og i vann avhengig av de aktuelle vertsartene.
Se: Component population, Infrapopulation,
Population og Suprapopulation.
METASCOLEX : Den bakre delen av en transversalt delt scolex. Se: Scolex.
METASITISM (Cannibalism): Kannibalisme. Se:
Cannibalism.
METASOMA : Den bakre delen av en rekke
virvelløse dyr.
METASTASIS: (1) Metastase, generelt, forandring i form, tilstand, funksjon eller posisjon; (2)
Metastase, spesielt, spredning av kreftceller
(metastasize) til nye steder i kroppen med
dannelse av nye kreft foci; spredningen kan
foregår via både lymfe- og sirkulasjonssystemet.
Termen metastase er også benyttet for visse
infeksiøse sykdommer, men er vanligvis knyttet til
spredning av kreftceller; (3) Bevegelsen eller
forflytningen av patogene mikroorganismer til
deler av kroppen fjernt fra stedet for den opprinnelige infeksjonen.
METATARSUS: Mellomfoten, en gruppe av fem
ben i foten lokalisert mellom fotrotsknoklene
(vristen) og tærne (falanges).
METATHETELY (Hysterotely): Opprettholdelsen
av enkelte juvenile karakterer hos et adult insekt,
dvs. en bremsing (retardasjon) i utviklingen av
visse strukturer i en insektlarve uten at selve
veksten av larven stopper opp (noe som kan
skyldes at larven er parasittert), og som ofte
medfører at vingene ikke utvikles hos insekter.
Se: Hysterotely og Prothetely.
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METATROPHIC: Metatrofisk, det å utnytte
organisk materiale som mat for kroppens
metabolisme og anabolisme, dvs. stoffskifteprosesser der større molekyler bygges opp fra
mindre basert på inntaket og nedbrytningen av
komplekse organiske næringsemner som kilde
for karbon, nitrogen og oksygen.
METATYPE: Se: Type.
METATHETELY: Se: Hysterothely.
METAZOA (Metazoan): (1) Metazoa, en rekke
av flercellede eukaryotiske endoparasitter, cilierte
med to kroppslag, men som mangler skjellettvev,
muskelvev og nervevev, og førdøyelses-,
respirasjons- og ekskresjonselementer. Metazoer inkluderer ikke underriket Parazoa
(Placozoa og Porifera; Se: Animal phyla); (2) Ofte
benyttes metazoa generelt for flercellede dyr, og
eumetazoa for alle flercellede dyr unntatt
Parazoa (Se: Animal phyla). Metazoa er motstykket til protozoa. Se: Animalia og Eumetazoa.
METAZOEA: Metazoea, et sent larvestadium i
utviklingen av krabber og tilsvarende krepsdyr,
der det er dannet et ryggskjold og forekommer
spor av brystets lemmer.
METEORITE: Meteoritt, en meteor (meteoroid)
som har falt ned på jordens overflate i ett eller
flere stykker og som derfor ikke ble fullstendig
fordampet av den intense friksjonsoppvarmingen
gjennom møtet med atmosfæren. Meteorer er
legemer, materie, som beveger seg med høy
hastighet gjennom verdensrommet og som lyser
først opp (stjerneskudd) når de passerer jordens
atmosfære ca. 150 km over jordoverflaten på
grunn av denne friksjonen med luftpartiklene. De
kan derfor sees med det blotte øye eller
registreres gjennom radiobølger pga. halen av
ionisert gass. Isolerte meteorer som kan sees,
kalles sporadiske meteorer; meteorsvermer eller
meteorskyer omfatter mellom 5 - 100 meteorer
per time. De fleste meteoritter på jordoverflaten
er antatt å være fragmenter av kometer eller
asteroider og utgjør et fast materiale tilsvarende
det som jorden opprinnelig var dannet fra. Store
meteornedslag
på
jordoverflaten,
danner
meteorkrater, men lite av mengden meteorer som
treffer jordens atmosfære per år (10 6 kg), når
overflaten i annen form enn som støv. Det finnes

tre klasser av meteoritter: (a) Jernmeteoritter som
vesentlig består av jern og nikkel (en fast løsning
av jern med 4 - 30 % eller mer av nikkel), (b)
stenmeteoritter som består overveiende eller helt
av silikat mineraler (omfatter mer enn 90 % av
alle de meteorittene man ser, men er vanskelig å
finne) og (c) karbonholdige chondritter som er
stenmeteoritter som inneholder hydrerte silikat
mineraler av leir type (serpentin eller kloritt) og
større mengder av variable organiske stoffer
(f.eks. hydrokarboner, fettsyrer, aromatiske syrer
og porfyriner).
METEORIC DUST (Cosmic dust): Meteorstøv,
kosmisk støv, det fine støvet i atmosfæren som
stammer fra verdensrommet og som er fanget inn
av jordens gravitasjonsfelt. Det er beregnet at i
løpet av ett år faller minst 5 millioner tonn av
kosmisk støv ned på jordens overflate fra
verdensrommet. På jorden utgjør det en liten,
men målbar del av sedimentene i dyphavene.
METEOROLOGICAL TIDE: Meterologisk tidevann, forandringer i vannstanden som hovedsakelig skyldes meteorologiske faktorer som
lufttrykk og vind.
METEOROLOGY: Meteorologi, det vitenskapelige studiet av prosessene som skaper været og
de lokale atmosfæriske forholdene og som
inkluderer spesielt atmosfærisk kjemi og fysikk,
og med hovedfokus på å kunne forutsi
værforholdene fremover i tid. Meteorologiske
forhold beskrives og kvantifiseres basert på
variabler i jordens atmosfære, f.eks. i: Temperatur, lufttrykk, vanndampinnhold og luftbevegelser og interaksjonene dem imellom.
Meteorologi omfatter spesielt studiet av
prosessene i troposfæren (0 – 12 km) og stratosfærens (12 – 45 km) da det er i disse lagene at
været på jorden dannes. De atmosfæriske
prosessene i mesosfæren (45 – 85 km) og ionosfæren (85 – 600 km; termosfæren og eksosfæren) regnes generelt til geofysikken, som
bruker andre data, statistiske metoder og
teknikker. Det viktigste resultat av meteorologenes arbeid for den vanlige mann på land og
på sjøen, er produksjonen av lokale, regionale og
globale værkart for de kommende dagene.
Meteorologer er de som studerer og praktiserer
meteorologi.
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METHAEMOGLOBINAEMIA (Blue baby disease): En sykdom spesielt hos barn i evnen til å
frakte oksygen i blodet og som er assosiert med
drikking av vann som inneholder større mengder
av nitrogen i form av nitrater. Også voksne kan
utvikle sykdommen blir inntaket nitrogen høyt nok
(ca. 20 mg per liter vann). Det er derfor viktig at
moderne kunstgjødsling med påfølgende avrenningsproblemer og omfattende kultivering av
belgplanter, blir nøye vurdert i forhold til
lokaliseringen av de lokale drikkevannskildene.
METHANE (Marsh gas): Metan (CH4), myr- eller
sumpgass, gass som dannes av råtnende
vegetasjon i myrer eller sumpmiljø. Metan er en
fargeløs og luktfri biogass som er det enkleste
hydrokarbon og en hovedbestanddel i naturgass.
Metan som også kan syntetiseres, har et
smeltepunkt på -182,5oC og et kokepunkt på 161oC, dvs. gassen kan lett gjøres flytende og
benyttes som brennstoff. Metan brenner med en
klar flamme og har et høyt kaloriinnhold. Metan
forekommer som nevnt som et resultat av
bakteriell nedbrytning av organisk materiale og er
naturlig i oljebrønner, og f.eks. ved anaerob
nedbrytning av avfall, avløpsvann og i tarmen
hos gressetere. I tarmen på drøvtyggerne dannes
metan gjennom bakteriell nedbryting av cellulose
for deretter å utskilles fra analåpningen ved
prumping. Disse tarmbakteriene som har
overlevd gjennom og hjemme seg i tarmene
under jordens største forurensningskatastrofe
(den atmosfæriske økning av oksygen i jordens
urtid) og som spiller en viktig og avgjørende rolle
i drøvtyggernes metabolisme, er også avgjørende for dannelsen og opprettholdelsen av våre
terrestre økosystemer. Metan som dannes fra
CO2, hydrogen og acetat av anaerobe bakterier
(f.eks. Methanobacterium, Methanobacillus, Methanococcus og Methanosarcina) utgjør hovedbestanddelen i gassen fra råtnende organisk
materiale der det ikke er tilgang på oksygen. Se:
Anaerobic digestion og Methanogen.
METHANOGEN: Metanogen, arkebakteriene
(Archaebacteria) som er i stand til å produsere
metan (CH4) som et metabolsk biprodukt under
reduksjonen av CO2 (CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O).
Metanogenene er obligatoriske anaerober i
oksygenfattige miljøer, slik som f.eks. i fordøyelsessystemet hos drøvtyggere. Se: Methan.

METHANOGENIC: Metanproduserende, av eller
relatert til metanogener, autotrofe og kjemolithotrofe bakterier, eller metanogenese, produksjonen av metan via metanogener. Se: Methanogen.
METHANOL (Methyl alcohol, Methylated
spirits, Wood alcohol): Metanol (metylalkohol,
tresprit), organisk substans (CH3OH) som er
meget giftig. Konsumering av metanol eller
metanolholdige drikkevarer, medfører ofte
alvorlige lammelser, blindhet eller død. Metanol
finnes som estere i forskjellige planteoljer.
Metanol fremstiltes tidligere nesten bare ved
tørrdestillasjon av tre eller kull, nå syntetiseres
metanol fra karbonmonoksid (CO) og hydrogen
eller fra matan (Se: Methane). Metanol benyttes
som et mellomstoff i den kjemiske industrien eller
som et løsemiddel eller denatureringsmiddel. Et
voksende behov for metanol er bruken som
substrat ved produksjon av proteiner, det har
også blitt isolert en gruppe bakterier som kan
utnytte metanol. Blandet i bensin (15 – 85 %) gir
50 % lavere utslipp av CO til omgivelsene, men
dets energiinnhold (kaloriinnhold) er bare ca.
halvparten av tilsvarende i bensin (21 MJ/kg i
forhold til bensin som er 45 MJ/kg).
METHIONINE (M, Met): Metionin, én av de 20
vanlige aminosyrene i proteiner (den kjemiske
formel er: CH3SCH2CH2CH(NH2)COOH). Metionin er en essensiell aminosyre. Se: Amino acid.
METHOXYL: Den organiske monovalente radikalen CH3O- som består av metyl forent med
oksygen. Metoxyisolavon øker muskelstyrken
(tas som et supplement av noen muskelbyggere).
METHYLATED SPIRITS: Se: Methanol.
METHYLATION: Metylering, kjemisk reaksjon
som omfatter inkorporering av et metylradikal
(CH3) i et molekyl eller erstatning av et atom
(eller gruppe) med en metylgruppe. DNA
metylering er når celler som begynner å
spesialisere seg til det endelige vevet, virker å
inaktivere gener som det ikke lengre er behov for.
METHYLENE BLUE: Metylenblått, blått fargestoff benyttet til å farge cellekjernen hos dyr ved
mikroskopering; fungerer også som en vitalfarge.
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METICULOUS: Som er omhyggelig, grundig,
pirket.

de fleste metriske karakterer kontrollert av mange
gener (polygene). Se: Meristic og SI units.

METOCHY: Refererer til en nøytral symbiose
hvor en gjest bor fritt i reiret til en vertsart uten å
bruke noe av vertskoloniens ressurser.

METRIC PREFIXES: Metriske prefikser, standard
prefikser brukt i forbindelse med de metriske
enheter i det internasjonale tallsystemet. Se:
Metric system og SI units.

METOECIOUS (Metoecious parasite): Som ikke
er vertsspesifikk; parasitter som kan parasittere
forskjellige vertsarter. Se: Ametoecious og
Heteroecious.
METONYM: Metonym, taksonomisk synonym,
navn gitt til et takson som allerede har et navn.
Metonymi viser til bruk av et ord, navn eller
uttrykk for noe annet som det er nært tilknyttet til.
METOPE: Den fremre midre delen av hodet.
METOXENOUS: Som infiserer forskjellige vertsarter ved forskjellige stadier i livssyklus. Se:
Metoecious.
METRAMORPHIC: Se: Matromorphic.
METRATERM: metraterm, den fremre (terminale)
muskulære delen av uterus hos ikter. Se: Uterus.

METRIC CHARACTER (Metric trait): Se: Quantitative character.
METRIC SYSTEM: Metriske målesystem, desimalsystem av enheter opprinnelig utarbeidet av
en komité fra Det Franske Akademi. Systemet er
basert på meter, gram (definert ut fra massen til
én kubikkcentimeter vann) og sekund. Dette
centimeter-gram-sekund systemet (c.g.s. enhetene) har senere gitt opphav til det vitenskapelige
meter-kilogram-sekund
systemet
(m.k.s. enhetene) som SI enhetene er basert på.
Se: SI units og m.k.s. units.
METRIC TREE: Innen kladistikk, metrisk tre,
forgrenet diagram der lengden på grenene er
proporsjonale med graden av karakterforandringer som har foregått langs grenen. Se:
Non-metric tree.

METRE (m): Meter, enhetsmål for lengde i det
metriske system: 1 000 m = 1 km; 1 m = 100 cm
= 3,281 ft = 39,3701 inch. Meter er definert (siden
1983) som den lengden lys går i vakuum i løpet
av 1/299 792 458 delen av et sekund. Opprinnelig var meteren 1/10 000 000 av en kvadrant
fra ekvator mot Nordpolen gjennom Dunkirk, men
vanskeligheter med å måle denne lengden
medførte at en overgikk til lengden av en
prototype isteden. Utviklingen i muligheten til å
måle optiske bølgelengder, medførte at en så
definerte meter i relasjon til bølgelengden i
strålingen fra krypton lampe (tidligere definert i
1967). Ennå tidligere ble det benyttet en platinairidium stokk av standard lengde på 1 meter
oppbevart i Paris. Den store presisjonen til
atomklokker har medført at en har kunnet
definere meter i relasjon til sekund. Se: Length
og Second.

METRITIS: Inflammasjon av uterus.

-METRIC: Suffiks som betyr mål eller bruken av
det metriske målesystem; karakterer som er
målbare i en kontinuerlig skala. Innen genetikk er

MG (Milligram): Forkortelse for: Milligram (10-3),
ett tusendels mikrogram er lik ett milligram.

METROCLINAL: Se: Matroclinal.
METROCYTE (Mother cell, Precursory cell):
Metrocytt, en celle som gir opphav til en annen
celle gjennom celledeling.
METROLOGY: Metrologi, den del av naturvitenskapen som er opptatt av nøyaktige målinger og de tre fundamentale størrelsene: Masse,
lengde og tid. Omfatter spesielt det systematiske
studium av vekter.
MEW: (1) Måke, måse (Se: Gull); (2) Myte, røyte,
skifte drakt; (3) Skjul, bur (for falk); (4) Mjaue,
mjauing.
Mg: Se: Magnesium.

MHA: Se: Major histocompatibility antigen.
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MHC: Se: Major histocompatibility complex.
MI (Mile): Forkortelse for: Engelsk mil (1609,344
m).
MIASMA: Miasme, luftsmitte, smittekim, smittestoff, sykdomskim, forpestet luft.
MIC: (1) Se: Major immunogene complex; (2)
Minimumskonsentrasjonen antibiotika som inhiberer en gitt type av mikroorganismer under gitte
betingelser.
MICELLE: De individuelle partiklene i et kolloid
der løsemiddelet er en væske eller agg-regatet
av molekyler i et kolloid.
MICR- (Micro-): Prefiks som betyr meget liten.
Se: Micro.
MICRANER: Unormalt liten hannmaur.
MICRERGATE: Dvergarbeider hos maur.
MICRO- (): Mikro (), prefiks som angir en
meget liten størrelse; brukt i det metriske
systemet for å angi en milliontedel, dvs. en faktor
av 10-6 (motsatt macro-/mega-/megalo-), f.eks.
10-6 meter = 1 mikrometer (µm). Prefikset mikrobrukes i forskjellige sammensetninger også for å
angi noe meget lite eller meget små mengder
(µg, mikrogram; µmol, mikromol, og µm, mikrometer).
MICROAEROBIC: Mikroaerobisk, refererer til et
miljø hvor oksygen er til stede, men med et
signifikant lavere partialtrykk enn det normale
atmosfærenivået, men ikke helt aerobisk.
MICROAEROPHILIC: Mikroaerofil, enhver organisme som vokser optimalt i et mikro-aerobiskt
miljø der konsentrasjonen av fri oksygen er
signifikant lavere enn i atmosfæren (Se:
Microaerobic).
MICROBALANCE: Mikrovekter, vekter som kan
veie meget små masser helt ned til ca. 10-5 mg.
MICROBE (Microorganism): Mikrobe, bakterie,
mikroskopisk organisme, mikroorganisme, meget
små organismer eller agenser som kun kan sees
gjennom mikroskop. Mikrober omfatter alle

bakterier, de fleste protoktister og sopp. Mange
mikrober er viktige vektorer ved studier av
biokjemiske og genetiske prosesser i de levende
organismene. Se: Microorganism.
MICROBENTHOS: Microbenthos, mikroskopiske organismer som lever på sjøbunnen
(bentisk) og er mindre enn 0,1 mm i lengde. Se:
Benthos, Macrobenthos, Meiobenthos og Mesobenthos.
MICROBIAL: Mikrobisk, av eller med referanse til
mikrober. Se: Microbe.
MICROBIAL COMMUNITY: Mikrobisk samfunn,
samfunn sammensatt av mikroorganismer, dvs.
populasjoner av mikroorganismer av forskjellige
arter som forekommer på samme sted til samme
tid. Se: Community og Microbe.
MICROBIAL ECOLOGY: Mikrobisk økologi,
studiet av mikrobene og deres interaksjoner med
hverandre og miljøet. Se: Ecology og Microbe.
MICROBIAL GENETICS: Mikrobisk genetikk, det
genetiske studiet av mikroorganismer. Se:
Microbe.
MICROBIAL MAT: Mikrobematte, det matte- eller
teppe-lignende, sammenhengende benthiske og
lagdelte samfunnene av mikroorganismer som
vanligvis er dominert av fototrofe bakterier (f.eks.
cyanobakterier) som fanger og binder sediment
og som også kan aktivt presipitere mineraler. Se:
Stromatolite.
MICROBIOCIDAL: Mikrobiocidal, som er i stand
til å drepe mikrober, mikroorganismer, spesielt
bakterier.
MICROBIOCOENOSIS: Mikrobiocønose, et naturlig samfunn av mikroorganismer (bakterier,
protozoer, alger) som er karakterisert ved faser
av kortlivet stabilitet; utgjør dekompositørene i en
biogeocønose. Se: Biocoenosis og Biogeocoenosis.
MICROBIOLOGY: Mikrobiologi, det vitenskapelige studium av de mikroskopiske formene for
liv, dvs. studiet av organismer som ikke er direkte
observerbare med det blotte øyet, lik arkebakterier (Archaea) og eubakterier, mikro-
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skopiske alger og sopp, protozoer, mykoplasmer
og virus (som ikke er en organisme). Et mikrobiologisk studium omfatter artenes påvisning,
identifisering og klassifisering, morfologi, evolusjonære historie, biokjemi og fysiologi, genetikk
og økologi der deres interaksjoner med andre
organismer og miljøet er det sentrale.
Mikrobiologene innen parasittologi og medisin er
spesielt opptatt av de mikroorganismene som
forårsaker sykdom i større organismer; ofte blir
temaer som omfatter infeksjoner, immunresponser og epidemiologi inkludert under mikrobiologi.
MICROBIOME: Mikrobiom, aggregat av mikroorganismer i en organisme eller på et lokalt sted i
en organisme.
MICROBIOSTATIC: I stand til å inhibere vekst og
reproduksjon i det minste hos visse typer av
mikroorganismer.
MICROBIOTA: (1) Mikrobiota, mikroskopiske
organismer (20 µ - 200 µ) som lever i jorden eller
som utgjør en lokalisert gruppe som danner en
biocoenose. De grupper av organismer som
dominerer i mikrobiotaen er bakterier, sopp og
protozoer, men omfatter også enkelte midd,
tardigrader og rotiferer. Mikrobiota refererer også
til de fossile mikroorganismesamfunnene som
forekommer inni en stromatolitt eller et gitt lag i
en stromatolitt, og som spesielt omfatter
blågrønnbakteriene (Se: Macrobiota, Mesobiota
og Stromatolite); (2) Den kombinerte eller
enkeltvis betraktede, mikrofauna og mikroflora
hos en organisme.
MICROBIOVOROUS (Microbiotrophic): Som
eter på mikroorganismer; mikroskopiske dyreformer som får sin næring ved å ete levende
mikroorgansimer, spesielt bakterier.
MICROBODY: Mikrokropp, små (0,3 - 1.5µm)
rundaktige organeller hos mange dyre- og
planteceller som er omgitt av en enkel membran
og som har et elektrontett homogent innhold, ofte
med inklusjoner eller krystallinske strukturer, og
som er i nær forbindelse med det endoplasmatiske retikulum og/eller fettdråper. Mikrokroppene inneholder ofte enzymer (oksidaser,
katalaser, glyoksysomer, peroksysomer, mikro-

peroksysomer) og utfører oksidasjonsprosesser
og klassifiseres etter funksjon.
MICROCELL: Mikrocelle, mikrokjerner som er
omgitt av et tynt lag med cytoplasma og som har
en intakt membran. Mikroceller kan benyttes til
overførsel av kromosomer eller deler av genomer
til andre celler gjennom cellefusjoner.
MICROCEPHALIC: Det å ha en unormal liten
hjernekasse allerede fra fødselen av eller som er
dannet i de første leveår. Mikrocephaly kan være
forårsaket av infeksjon med Zika virus (ZIKV) i
virus familien Flaviviridae (som spredes ved de
dagaktive myggartene Aedes aegypti og A.
albopictus). Se: Macrocephalic.
MICROCEPHALIC: Det å ha et meget lite hode.
Se: Megacephalic og Mesocephalic.
MICROCERCOUS CERCARIA(E): Små haleikter
med en meget kort hale og en stilett i munnsugeskålen. Se: Cercaria(e).
MICROCLIMATE (Cryptoclimate): Mikroklima,
det lokale klimaet i et lite område eller det habitat
der individet lever og som antas å være ensartet
(uniformt, i hvert fall i utgangspunktet) og påvirket
av stedets topografi, vegetasjon og lokale jordforhold. Mikroklimatologi refererer til studiet av
de lokale klimabetingelsene, spesielt i de første
meterne over bakkenivå og som er forskjellig fra
makroklimaet i det større omgivende geografiske
området. Se: Cryptoclimate, Bioclimate og
Macroclimate.
MICROCOSM: Mikrokosmos (liten verden), et
samfunn som er et lite økosystem eller er antatt
representativt for et lite økosystem. Mikrokosmos
er også brukt om et forenklet økosystem i
laboratoriet som stammer direkte fra naturen
(f.eks. en vannprøve) eller er eksperimentelt
bygget opp fra en steril kultur. Se: Axenic.
MICRODISSECTION: Mikrodisseksjon, disseksjon av små organismer, deler av organismer
eller celler under lysmikroskopi hvor en benytter
mekanisk manipulerte instrumenter som skalpell,
nåler, pipetter etc. Instrumentenes bevegelser
kan også i enkelte tilfeller kontrolleres ved hjelp
av varme.
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MICROENDEMIC: Mikroendemisk, organismer
som har en utbredelse begrenset til et meget lite
geografisk område eller habitat. Se: Endemic.
MICROENVIRONMENT: (1) Mikroomgivelser, et
begrenset, spesialisert habitat, mikromiljø,
mikrohabitat (Se: Microhabitat); (2) Det miljøet
som vertens kropp representerer for en parasitt
(Se: Macroenvironment).
MICROEVOLUTION (Microphylogenesis): Mikroevolusjon, evolusjonære forandringer på det
molekylære nivå, f.eks. forandringer i DNA pga.
kromosomale
mutasjoner,
rekombinasjoner,
naturlig seleksjon, genetisk drift og «founder effects». Generelt refererer mikroevolusjon til
resultatet av genetiske forandringer som hver for
seg medfører relativt mindre evolusjonære
forandringer. Mikroevolusjon er derfor en relativt
upresis term for de små evolusjonære
forandringene innen en art eller populasjon over
relativt få generasjoner eller begrensede
tidsperioder. Men mikroevolusjonsprosesser kan
også medføre forandringer i kromosomantallet,
kromosomstrukturer og kromosomfrekvenser
med relativt store konsekvenser for populasjonens eller artens videre utvikling. Se: Macroevolution.
MICROEVOLUTIONARY TRADE-OFF: Evolusjonær konflikt definert gjennom en forandring av
en karakter eller karaktertrekk i en populasjon
som øker fitness, men er koplet til en forandring i
en annen karakter som reduserer fitness. Graden
av forandring måles gjennom den korrelerte
evolusjonære respons. Se: Macroevolutionary
trade-off.
MICROFAUNA: (1) Mikrofauna, de minste dyrene eller dyre-lignende organismer som normalt
er til stede i et gitt miljø, habitat eller lokalitet; (2)
Meget små dyr som ikke er synlig for det blotte
øye slik at det kreves mikroskop for å kunne bli
studert. Se: Macrofauna og Megafauna.
MICROFILAMENT
(Intermediate
filament,
Microtubule): Mikrofilament, meget fine proteinfibre eller filamenter, 3 – 8 nm i diameter, som
finnes spredt rundt i cytoplasmaet hos alle
eukaryote celler og som utgjør en komponent av
cytoskjelettet; mikrofilamenter er også til stede i
undulipodier og i cilier (Se: Undulipodia). Hvert

filament består av to snodde tråder av
polymerisert (F) aktin og er generelt involvert i
bevegelsesaktivitetene, alene eller i samarbeid
med myosin, ved siden av cytoplasmisk transport
og strømninger (Se: Cytokinesis), amøboide
bevegelser og morfologiske forandringer som
f.eks. cellekon-traksjoner. De har også betydning
for cellens form da bunter av mikrofilamenter kan
forekomme rett under cellens overflate, ofte
orientert, og der enkelte kan være festet til
plasmamembranen; selve festeanordningen til
membranen kan strukturelt variere. Mikrofilamentene har antagelig også betydning for
avsnøringen av dattercellene under celledelingen. Forskjellige celler har mikrofilamenter
av forskjellig utforming.
MICROFILARIA (Mf): Mikrofilarie, førstestadium
larve hos filariide rundmarker. Mikroofilarier er
vanligvis påvisbare i blod- og vevsvæsker hos
infiserte sluttverter. Forlater de eggskallet kalles
de «unsheated», strekkes egg skallet til et hylster
som de oppholder seg i, kalles de «sheated»
(dvs. med og uten skjede).
MICROFLORA: (1) Mikroflora, planter og plantelignende mikroorganismer (blant bakterier, alger,
sopp, etc.) som normalt er assosiert med et gitt
miljø, lokalitet, habitat eller økosystem; (2) Små
planter som ikke er synlig for det blotte øye, men
som normalt krever mikroskop for å bli sett. Se:
Macroflora.
MICROFOSSIL: Mikrofossil, mikroskopisk fossil,
fossil som er for lite til å bli sett uten hjelp av
mikroskop (generelt <0,2 - 0,4 mm) eller mikroskopiske deler av fossiler, f.eks. skjelettfragmenter. Mikrofossiler omfatter f.eks. bakterier, foraminiferer, radiolarier, diatomeer og
protozoer. Studiet av disse kalles mikropaleontologi, mens studiet av spesielt pollen,
kalles palynology. Mikrofossiler kan benyttes til
aldersbestemmelse av sedimentære lag. Se:
Fossil, Macrofossil og Palynology.
MICROGAMETE: Mikrogamet, den minste
gameten hos anisogame (Se: Anisogamous)
organismer og som typisk sett er en spermie eller
et pollen, dvs. den hannlige gamet av de to typer
av gameter som dannes under heterogami. Se:
Macrogamete, Anisogametic og Anisogamy.
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MICROGAMETOCYTE: Mikrogametocytt, den
hannlige gametocytten som gir opphav til
mikrogameter. Se: Gametocyte.
MICROGAMETOGENESIS:
Microgametogenese, utviklingen av mikrogameter (spermatozoer).
Se: Microgamete.
MICROGAMONT: Mikrogamont, celle som gir
opphav til mikrogameter, dvs. hannlige gameter.
Se: Microgamete.
MICROGAMY: Se: Merogamy.
MICROGEOGRAPHICAL RACE: Mikrogeografisk rase, en lokal rase begrenset til et meget lite
geografisk område, men hvor det kan forekomme
migrasjon mellom rasene; en komponent av en
underart. Se: Microsubspecies og Race.
MICROGRAM: Mikrogram (µm), en masseenhet
(vektenhet) lik 10-6 gram, én tusendedels gram.
MICROGRAPH: Mikrograf, bilde tatt gjennom et
mikroskop, enten lysmikroskop (light micrograph)
eller elektronmikroskop (electron micrograph).
Micrography, mikrografi, beskrivelse av mikroskopiske gjenstander.
MICROGYNE: En maur som er en dverghunn.
MICROHABITAT: Mikrohabitat, et meget lite,
lokalt og spesialisert habitat innen et et større
habitat (makrohabitat) hvor en art eller organisme
(mikroorganisme) normalt forekommer. Et makrohabitat er ofte oppdelt i flere mikrohabitater med
forskjellige fysiske, kjemiske og biologiske
miljøbetingelser. Se: Microenvironment, Macroenvironment, Macrohabitat, Niche og Habitat.
MICROINJECTION: Mikroinjisering, mikromanipuleringsteknikk ved hjelp av en mikrokapillær
pipette hvor deler av en celle injiseres inn i en
annen celle. Mikroinjisering benyttes for å
overføre f.eks. hannlige kjerner inn i en eggcelle
eller DNA og organeller inn i celler.
MICROLECITHAL: Det å inneholde lite plomme.
MICROMANIPULATION (Micrurgy): Mikromanipulering, enhver prosedyre som omfatter fysisk

manipulering med individuelle celler eller deler av
celler.
MICROMANOMETER: Mikromanometer, apparat
for å måle meget små trykkforskjeller. Manometer er en trykkmåler eller trykksensor, måleapparat for trykk, spesielt gass- eller væsketrykk.
MICROMELITTOPHILOUS: Det å bli bestøvet av
små bier.
MICROMETEOROLOGY: Mikrometeorologi, det
vitenskapelige studiet av de atmosfæriske
forholdene og prosessene like over bakkenivå
hvor det kan forekomme store variasjoner pga.
av forskjeller i jordbunnsforholdene, vegetasjonen, overflateteksturen, topografi- og terrengforholdene.
MICROMETER: Mikrometer, redskap for bruk
innen lysmikroskopi for å måle størrelsen på små
gjenstander, egg, organismer eller deler av
organismer. Det enkleste mikrometeret er okularmikrometeret. Se: Micrometre.
MICROMETRE (Micron): Mikrometer (µm), en
lengdeenhet på én tusendedels millimeter (10-3
mm, 10-6 m). Mange eukaryotiske celler har en
diameter på rundt 10 - 100 µm og mange bakterier på ca. 1 - 10 µm. Før 1966 ble én mikrometer kalt mikron; symbolet for micro- er µ. Se:
Micron.
MICROMORPHOLOGY: Mikromorfologi, refererer til organismers mikroskopiske topografi og
overflatestruktur, vanligvis som sett gjennom
elektronmikroskop.
MICROMUTATION: Se: Point mutation.
MICROMYIOPHILOUS: Det og bli bestøvet av
små fluer.
MICRON: (1) Mikron, tidligere benevnelse for
mikrometer (); (2) Lengdeenhet lik en tusendedels millimeter (10-3) eller en milliontedels meter
(10-6 m, derav navnet mikrometer). Siden 1966 er
benevnelsen mikron erstattet med mikrometer
(µm). Mikrometer benyttes særlig ved angivelse
av størrelsen på meget små objekter, spesielt
ved elektronmikroskopering; (3) Trykkenhet lik
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10-6 m eller 10-3 mm uttrykt som kvikksølvhøyde.
Se: Micrometre.
MICRONEKTON: Mikronekton, små svømmende
organismer i havet. Se: Nekton.
MICRONESIA: Mikronesia, en subregion av
Oceania som omfatter tusener av små øyer i de
varmere, vestre deler av Stillehavet. Mikronesia
er ved siden av å vise til et geografisk område,
også et etnisk område som deler sin kulturelle
historie med to andre subregioner av øyer:
Polynesia i øst og Melanesia i sør. Mikronesia
har et tropisk, marint klima og utgjør en del av
den oseaniske økosonen. Mikronesia kan også
betraktes som en spesiell dyregeografisk region
adskilt fra Polynesia. Se: Melanesia og Polynesia.
MICRONUCLEUS: (1) Mikrokjerne, mikronukleus, små kjerner som dannes når et kromosom
eller kromosomfragment ikke blir inkorporert i en
av datterkjernene under kjernedelingen som er et
tegn på, i det minste, kromosomal ustabilitet.
Mikrokjerner kan ofte observeres i kreftceller.
Årsakene til dannelsen av mikrokjerner skyldes
feil i celledelings- og DNA reperasjonsmekanismene; (2) Mikronukleus, den minste av de to
kjernene som er karakteristisk for cilierte
protozoer, f.eks. Paramecium og noen foraminiferer. Disse organismene har en polyploid
makronukleus og én eller flere diploide mikronukleuser. Makronukleus kontrollerer de ikkereproduktive cellefunksjonene gjennom å uttrykke
de gener som trenges i den daglige overlevelse.
Mikronuklus som inneholder trofokromatin, er den
generative kjernen knyttet til celledelingen og arv
og som da inneholder det genetiske materialet
som overføres mellom generasjonene. Mikrokjerner mangler imidlertid nukleoli og DNA er
inaktivt med hensyn til transskripsjonen; mikrokjernene kan imidlertid produsere flere mikrokjerner gjennom mitose, fungere under den
genetiske rekombinasjon og i regenerering av
makrokjernen gjennom dannelse av et høyere
ploid-antall. Mikrokjerner utveksles gjennom
ciliatenes seksuelle aktiviteter. Se: Macronucleus.
MICRONUTRIENT: Mikronæringsstoff, et grunnstoff eller kjemisk stoff i omgivelsene som
levende organismer trenger for optimal vekst og

utvikling, men bare i meget små mengder.
Omfatter visse vitaminer og sporelementer som
kopper, sink, mangan, kobolt, bor, etc. Disse
sporelementene forekommer vanligvis som
cofaktorer og coenzymer. Se: Macronutrient.
MICROORGANISM (Microbe): Mikroorganisme,
mikroskopiske til ultramikroskopiske organismer
som er for små til og sees med det blotte øye.
Mikroorganismer finner man bl.a. innen insektene, rundmarkene og leddmarkene (mikrofauna),
enkelte lav og sopp (mikroflora), protoktister, og
bakterier, og selvsagt virus og subvirale agenser
(dvs. biologiske enheter som bærer genetisk
informasjon nødvendig for sin egen replikasjon).
Enkelte regner ikke virus og subvirale agenser
(viroider) til mikroorganismer da begrepet organisme viser til en enhet som består av minst én
ekte celle. Studiet av mikroorganismene kalles
mikrobiologi. Se: Macroorganism, Microbe,
Microbiology og Microparasite.
MICROPALEONTOLOGY:
Mikropaleontologi,
studiet av mikroskopiske fossiler, de minste
fossilene med størrelse fra et par cm ned til de
aller minste som kun kan studeres ved hjelp av
lys- eller elektronmikroskopi.
MICROPARAPATRIC: Se: Parapatric.
MICROPARASITE: Mikroparasitt, parasittiske
organismer med direkte formering i sluttverten og
som derfor kan bygge opp store populasjoner i
verten uten behov for nyinfeksjoner. Mikroparasittene er karakterisert ved relativ liten
størrelse (bakterier, sopp, protozoer, og virus),
kort generasjonstid, og en tendens til å indusere
immunitet mot reinfeksjoner i de verter som
overlever infeksjonen. Varigheten av infeksjonen
er vanligvis kort i relasjon til den forventede
levealder til verten (viktige unntak finnes). Se:
Macroparasite og Microorganism.
MICROPHAGE: (1) Mikrofag, akvatisk organisme
som spiser små partikler i vannet (mikroplankton) (Se: Microphagous og Macrophage);
(2) En liten fagocytt, små fagocyttiske blodceller,
spesielt neutrofiler og eosinofiler; polymorfonukleære leukocytter.
MICROPHAGOUS (Microphagic): Som eter
meget små partikler, objekter eller byttedyr.

105

Mikrofagisk viser spesielt til dyr som eter mer
eller mindre kontinuerlig og på føde som er
meget lite i forhold til de heterotrofens kroppsstørrelse, som f.eks. på plankton. Organismer
som er filterfødere er eksempler på mikrofagi. Se:
Macrophagous.
MICROPHENIC: Mikrofenisk, tallrike genetiske
eller miljøfaktorer som hver for seg har relativt
liten effekt og innvirkning i relasjon til den
gjennomsnittlige fenotype. Se: Megaphenic.
MICROPHILIC: Det å leve og trives kun innen et
begrenset temperaturintervall.
MICROPHOBIA: Mikrofobi, irrasjonell frykt for
små ting, spesielt mikroorganismer.
MICROPHONE: Mikrofon, apparat for å forandre
et akustisk signal til et tilsvarende elektrisk signal.
Mikrofonen er den første komponenten i alle
former for elektrisk baserte lydopptakere, f.eks.
en telefon. Det finnes mange forskjellige typer av
mikrofoner basert på mer eller mindre
spesialiserte formål. De fleste mikrofoner har en
tynn membran (diafragma) som vibrerer under
påvirkning av lydbølger og som er mekanisk
koplet til andre komponenter. Disse får som
resultat, forandret sine elektriske egenskaper
eller bevegelsene induserer en elektromotorisk
kraft. Kraften lyden påvirker membranen med, er
vanligvis proporsjonal med lydtrykket, men kan
også
være
proporsjonal med
partikkelhastigheten. Enhver resonans i systemet prøver
man og unngå da det vil redusere lydkvaliteten.
Lydhøyden fra en høyttaler kan økes ved hjelp av
en kraftkilde, som f.eks. batterier.
MICROPHTHALMIA (Microophthalmic, Microphthalmy): Det å ha små øyne.
MICROPHYLOGENESIS: Se: Microevolution.
MICROPHYTE: Mikrofytt, mikroskopisk plante,
plante som ikke kan sees med det blotte øye. Se:
Macrophyte.
MICROPHYTIC: Plantesamfunn som består kun
av lav og alger.
MICROPLANKTON: Mikroplankton, de minste
komponentene i plankton (20 – 200 m i dia-

meter) som utgjør føden for mikrofagene. Se:
Macroplankton, Microphage og Plankton.
MICROPLASTIC PARTICLES: Mikroplast partikler, mikroskopiske plastpartikler som dannes
når plast nedbrytes til mindre fragmenter under
kjemisk og fysiske aldringsprosesser. I akvatiske
miljøer representerer slike partikler pga. sin
minimale størrelse, en stor helserisiko for bl.a.
fiskelarver, krepsdyr og andre organismer som
befinner seg på sjøbunnen eller opptrer tidlig i
næringskjeden. Plast har generelt blitt et alvorlig
og økende problem i akvatiske miljøer verden
over, spesielt i havet.
MICROPREDATOR: Mikropredator, organisme
som eter på byttedyr større enn den selv.
Refererer til parasitter eller parasittoider som
fester seg og eter temporært på mye større dyr.
Se: Predator, Temporary parasite og Parasitoid.
MICROPTEROUS: Som har små vinger eller kun
rudimenter av vinger. Se: Vestigial organ.
MICROSATELLITE DNA (Repetitive DNA,
Short tandem repeats (STRs), Simple sequence repeats (SSRs)): Mikrosatelitt DNA, en
form for gjentagende (repeterende) DNA (på
rundt 1 - 10 basepar) som vanligvis gjentas 5 - 50
ganger, og som forekommer spredt rundt over
tusener av steder (loci) i genomet hos eukaryoter. Mikrosatelitter har en høyere mutasjonsrate
enn annet DNA noe som leder til en relativ høy
genetisk variabilitet. Minisatellitt DNA har 10 - 60
basepar, men forekommer på samme måte. Da
disse sekvensene varierer mellom individene i en
populasjon, blir de benyttet innen DNA
fingerprinting (Se: DNA fingerprinting) til hjelp ved
kreftdiagnostisering, slektskapsanalyser og i
identi-fisering av dødt organisk materiale
(forensic identification). Se: Minisatellite sequence, Repetitive DNA og Tandem repeat.
MICROSCOPE: Mikroskop, instrument for å
forstørre noe som er meget lite. Mikroskopiske
undersøkelser vil si å studere små organismer,
objekter eller strukturer ved hjelp av et mikroskop
(microscopy; Se: Microscopic). Det finnes mange
forskjellige typer av mikroskoper der de enkleste
består kun av en bikonveks linse holdt i handa
eller i en enkel ramme (forstørrelsesglass). De
vanligste former for mikroskoper er optiske
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mikroskoper som benytter lys (fotoner) som
passerer gjennom objektet eller som lyser på
objektet som skal studeres gjennom okularet
(som er nærmest øyet). Gjennom manipulering
med lyset har en konstruert mange forskjellige
typer av spesialiserte mikroskoper: Mørkefelt,
fasekontrast og interferenskontrast mikroskoper,
eller mikroskoper basert på ultrafiolett stråling
eller røntgenstråling. Kombinasjoner av disse kan
også forekomme. Mikroskopet kan også kobles til
en enhet der et kamera er montert for opptak av
bilder. Fluorescensmikroskoper benytter lys av
én eller flere spesifikke bølgelengder som
absorberes av objektet som er gjort fluoriserende
ved hjelp av kjemiske stoffer (fluoroforer,
fluorokromer) og som da emitterer lys med lengre
bølgelengder (forskjellig farge enn det absorberte
lyset). Ved hjelp av lysmikroskopi kan man
forstørre objekter og strukturer opptil 10 000
ganger. Binokularmikroskoper er sammensatt av
to okularer slik at begge øyne kan benyttes.
Stereomikroskoper (stereoluper, disseksjonsmikroskoper) med pålys som forstørrer rundt 5 75 ganger, benyttes for å se små detaljer, men
som er for store for et vanlig mikroskop.
Lysmikroskoper er sammensatt av et okular,
objektiv (eventuelt flere) og et rør imellom
(tubus), og et objektbord, kondensator (med blender), lyskilde (lampe eller speil for å konsentrere
en lyskilde) og en sokkel. Preparatet som må
være tynt (10 - 20 mikrometer), monteres mellom
ett objektglass og et dekkglass (som vanligvis
0,17 mm tykt) oppå. Okularet som virker som en
lupe og er oppbygd av minst to linser (øyelinsen
og feltlinsen), har en egenforforstørrelse på opptil
20 ganger. Det finnes forskjellige typer okularer,
f.eks.: Kompensasjonsokularer, fasekontrastokularer, projiseringsokularer og telleokularer for
målinger av objekter og strukturer. Okularet må
være tilpasset objektivet, den viktigste delen av
mikroskopet, og som igjen omfatter en rekke
typer beregnet på f.eks. forskjellige forstørrelser,
kontrasteringsteknikker og immersjonsmedier, og
eventuelt spesielle behov som fasekontrast, differensialinterferenskontrast (Nomarski kontrast),
poarisert lys og fluorescens. Objektiver med
blender kan være tilpasset mørkefeltkontrast,
andre er konstruert for ulike immersjonsmedier
(vann, glycerin, olje) man kan ha mellom
objektivets frontlinse og dekkglasset (eventuelt)
over objektet som undersøkes, for å øke
lysbrytningsvinkelen (den numeriske aperturen),

oppløsningen og egenforstørrelsen. Andre former
for mikroskoper benytter elektroner istedenfor lys.
Slike elektronmikroskoper omfatter bl.a. transmisjonselektronmikroskop (TEM) og skanningelektronmikroskop
(sveipeelektronmikroskop,
SEM). Elektronmikroskoper kan forstørre opptil
én million ganger. I elektronmikroskoper benyttes
elektroner (istedenfor lys) som sendes ut fra et
filament (av wolfram) som akselereres og
bombarderer prøven. Linsene i et elektronmikroskop er bygd opp av elektromagnetiske
spoler, og da elektroner bremses opp av luft, må
vakuum benyttes. Prøvematerialet må også
forbehandles da elektronstrålen kan ødelegge
ubehandlet materiale. I et transmisjonsmikroskoper går elektronene gjennom prøven for så å
bli avbildet på en fluoriserende skjerm. I sveipeelektronmikroskopet oppfatter en detektor de
reflekterende elektronene fra prøven som
avbildes på en tilsvarende skjerm. Bølgelengden
for elektroner er langt mindre enn synlig lys så
detaljer ned til en tiendedels nanometer (nm) kan
observeres ved elektronmikroskopi når prøven er
forbehandlet med et tynt lag av pådampet gull
som reflekterer elektronene til en detektor. Grad
av forstørrelse og oppløsning, dvs. muligheten til
å kunne adskille to punkter nær hverandre, er
meget viktige faktorer for bruksnytten til et
mikroskop. Den teoretiske grensen for oppløsning er ca. halvparten av bølgelengden til den
lyskilden som brukes. Lysmikroskopet bruker
synlig lys (400 - 720 nm) eller ultrafiolett lys (200
- 400 nm), elektronmikroskopet benytter elektronstråler, derfor har både TEM og SEM med en
bølgelengde i området 0,005 nm (ved 50keV), en
mye større oppløsningsevne og derfor forstørrelsesmulighet, enn lysmikroskopet. I 1988 ble et
sveipetunnelmikroskop utviklet og en kunne da
for første gang fotografere et enkelt proteinmolekyl. Se: Electron microscopy.
MICROSCOPIC: Mikroskopisk, usynlig for det
nakne øye; organismer eller objekter som kun
kan sees gjennom mikroskop. Se: Macroscopic.
MICROSERE: Mikrosere, økologisk suksesjon
innen et mikrohabitat som ikke når et stabilt
klimaks. Se: Sere.
MICROSMATIC: Organismer som har dårlig
utviklet luktesans. Se: Macrosmatic.
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MICROSOMATIC (ANIMAL): Dyr med dårlig
utviklede lukteorganer og luktesans. Se: Macrosomatic (animal).
MICROSOME: Mikrosom, liten membranbundet
vesikkel som dannes i større antall fra det
endoplasmatiske retikulum når eukaryote celler
blir homogenisert og sentrifugert. Mikrosomer
kan ha ribosomer festet til seg, avhengig av
hvilket fragment av endoplasmatisk retikulum
mikrosomene stammer fra. Mikrosomene benyttes for å undersøke diverse egenskaper ved det
endoplasmatiske retikulum, slik som proteinsyntese og diverse enzym aktviteter. Se: Endoplasmatic reticulum og Ribosome.

MICROSUBSPECIES: Mikrounderart, mikrogeografisk rase, små lokale populasjoner som utgjør
underarter av en art. Se: Microspecies og
Microgeographical races.
MICROSYMBIONT: Mikrosymbiont, den minste
av to partnere i en symbiotisk assosiasjon. Se:
Macrosymbiont og Symbiosis.
MICROTAXONOMY: Mikrotaksonomi, den delen
av taksonomien hvis fundamentale mål er å
studere og definere arten, praktisk og teoretisk
som takson og kategori, ved siden av underartsnivåene. Mikrotaksonomien omhandler artsdefinisjoner og artens populasjonsstruktur. Se:
Macrotaxonomy og Taxonomy.

MICROSOMIA: Se: Nanism.
MICROSPECIES: (1) Mikroart, (mikro)geografisk
definert rase eller annen infraunderart som utgjør
en liten lokal populasjon og som er morfologisk
ensartet og som vanligvis reproduserer uten
kryssbefruktning. Mikroarter er ofte av hybrid
natur; (2) Komponent i en artsgruppe som består
av arter som er vanskelig identifiserbare.

MICROTHERM: Mikroterm, organismer som
trives under kalde forhold, dvs. som lever best
ved en minimumtemperatur på ca. 6 oC i den
kaldeste måneden og som har et temperaturkrav
under den varmeste måneden på mellom 10 oC til
22oC. Se: Megatherm og Mesotherm.
MICROTHERMIC: Mikrotermisk, organismer som
krever lite varme og som er best tilpasset kulde.

MICROSPIKE: Se: Filipodium.
MICROSPORE: Mikrospore, den minste, haploide sporen av de to typer sporer som produseres
av diploide sporofyttiske karplanter (både
bregner, nakenfrøete og dekkfrøete planter) i
spesialiserte strukturer kalt sporangier (Se:
Sporangium). Både mikrosporer og makrosporer
(megasporer) produserer gametofyttiske generasjoner; mikrosporer de hannlige gametofyttene.
Makrosporer (megasporer) utvikler seg til
hunnlige gametofytter. Modne gametofytter
produserer kjønnsorganer og gameter som etter
befruktning danner den diploide planten (Se:
Heterosporous og Heterospory). Produksjonen
av mikrosporer kalles mikrosporogenese. Se:
Gametophyte, Macrospore, Megaspore og Microsporogenesis.
MICROSPOROGENESIS:
Mikrosporogenese,
produksjon av mikrosporer hos karplanter, dvs.
dannelsen av den hannlige gametofytt (pollen).
Se: Microspore.
MICROSTOME: Mikrostom, en liten åpning, hull
eller munning.

MICROTHERMOPHILOUS: Det å leve og trives
under boreale forhold, dvs. i tempererte regioner
spesielt på den nordlige halvkule.
MICROTOME (Histotome): Mikrotom, histotom,
instrument eller maskin for å kutte tynne snitt av
biologisk materiale til mikroskopiske undersøkelser, oftest 3 - 5 µm tykke. For lysmikroskopi
brukes vanligvis en stålkniv på det materialet
som skal snittes og som er innstøpt i en blokk av
fortrinnsvis et voksmateriale. Ved frysesnitting er
objektet som skal snittes, frosset. Ultramikrotomer benyttes for å kutte ekstremt tynne snitt
(20 - 100 nm) for elektron mikroskopi, da benyttes vanligvis glass- eller diamantkniver og
objektet er støpt inn i et plastmateriale.
MICROTOMY: Mikrotomi, vitenskapen å kutte og
farge tynne snitt av vev for mikroskopiske undersøkelser.
MICROTRICHIUM: Ett av de små ytre hårene på
forskjellige insekter, f.eks. på vingene. Se:
Macrotrichium.
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MICROTUBULE (MT): Mikrorør, mikrokanal,
mikrotubul, filamenter i eukaryotiske celler som
består av hule enheter av proteinet tubulin og
som representerer den primære strukturelle
komponenten i flagellene, dvs. meget tynne (ytre
diameter 15 – 25 nm; 1,5 – 2,5 Å) rørformede,
sylindriske, strukturer med variabel lengde, ofte
mange µm (molekylvekten er rundt 50 000) som
finnes i eukaryotiske celler. De består av tallrike
små enheter av det globulære proteinet tubulin
(som igjen kan være assosiert med en del
forskjellige andre proteiner med høy molekylvekt)
og har en passiv funksjon som cytoskjelett i
cellene for opprettholdelse av cellenes form.
Mikrotubulene er ugrenete, ikke-kontraktile og
forekommer i cytoplasmaet hos praktisk talt alle
eukaryotiske celler, enten fritt eller som strukturelle komponenter i organellene (f.eks. i
centrioler, cilier og flageller; Se: Undulipodia).
Mikrorørene kan forekomme enkeltvis, i par,
tripletter eller bunter. De utgjør den sammensatte
(9 + 2) sentrale kjernen eller axonema i ciliene og
flagellene og (9 + 0) strukturen i centriolene (Se:
Centriole), basallegemene (Se: Kinetosome) og
nervecelleprosessene. Mikrotubuler er også involvert i materialtransporten inni cellene da de
omkranser kanalene for de cytoplasmiske bevegelsene og andre intracellulære strømninger, og
de utgjør en del av den mitotiske spindelen
(spindelfibrene) som er ansvarlig for kromosomenes vandringer under kjernedelingen. Se:
Cytoskeleton, Intermediate filament, Microfilament og Undulipodium.
MICROTUBULE ORGANIZATION CENTER
(MTOC): Det mikrortubul organiserende senter,
området i en celle som alltid er assosiert med
tilsynekomsten og organiseringen av mikrotubuler, mikrorør, dvs. som initierer, samler,
fester og stabiliserer mikrorørene og de tilhørende proteiner. Disse stedene utgjør
spesifikke områder som centromerer (centrioler,
spindelpoler), vesikler i Golgi apparatet og det
endoplasmatiske retikulum ved siden av det
sentrale kjerneområdet (Se: Kinetosome) i cilier
og flageller. Se: Microtubule.
MICROTUBULE PROTEIN: Tubulin, en klasse
av proteiner (protein superfamilie) som omfatter
globulære proteiner eller et protein innen denne
superfamilien. α- og β-tubuliner polymeriserer til
mikrorør som utgjør hovedkomponenten i det

eukrayotiske cytoskjelettet som inngår i mange
essensielle cellulære prosesser, inkludert mitosen. Giftstoffer som kan binde tubilin benyttes for
å bekjempe kreftceller da mikrorørdannelsen
inhiberes som er nødvendig for celledelingene.
Se: Microtubule.
MICROVILLUS (pl. Microvilli): Mikrovillus, mikroskopiske finger-lignende utvekster fra celleoverflater, dvs. cytoplasmiske utposninger (ca. 2
- 4 µm lange og 0,1 µm tykke) som strekker seg
ut fra overflaten på epiteliale celler (tegumentet)
og øker overflatearealet (overflate til volum
forholdet) og dermed evnen til å oppta mat.
Mikrovilli er spesielt karakteristisk for overflatene
av celler med absorberende funksjon, f.eks.
celler i tarmkanalen og luftveissystemet. Mikrovilli
er dekket med en cellemembran og deres
cytoplasma er i direkte forbindelse med cellens
cytoplasma. Områder med tette, regulært
arrangerte, forekomster av mikrovilli, som i
tarmen, kalles «brush borders». Mikrovilli kan
utgjøre stabile strukturer, men også være
dynamiske, labile.
MICROWAVE: Mikrobølge, elektromagnetiske
bølger med bølgelengder i størrelsesområdet fra
én meter til én millimeter og i frekvensområdet
300 MHz (1 meter) til 300 GHz (1 mm) (andre
definerer mikrobølger mellom én og 100 GHz;
bølgeøengder mellom 0,3 til 3 mm). Mikrobølgeområdet i det elektromagnetiske spektrum
ligger derfor mellom den infrarøde delen og
radiobølgene som den overlapper. (Micro- viser
ikke til mikrometer, men at noe er lite eller
kortere). Mikrobølgene benyttes i radar,
høyfrekvens kommunikasjon og i mikrobølgeovner for koking. Se: Electromagnetic radiation.
MICROZOOGEOGRAPHY: Mikrodyregeografi,
studiet av utbredelsen og spredningen av arter,
underarter og raser over mindre områder. Se:
Macrozoogeography.
MICROZOON (Microzoan): Mikrozo, et mikroskopisk stort dyr; dyr som ikke kan sees med det
blotte øye. Se: Macrozoon.
MICROZOOPHILOUS: Refererer til planter som
blir bestøvet av meget små dyr.
MICRURGY: Se: Micromanipulation.
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MICTIC: (1) Miktisk, hunner som produserer
både hunnlig og hannlig avkom gjennom
apomiksis (Se: Apomixis); (2) Miktisk, vannsirkulasjonen i en innsjø. Se: Amictic, Dimictic,
Holomictic, Meromictic, Monomictic og Polymictic.
MICTIC EGG: Miktisk egg, egg som har
gjennomgått meiose og som derfor er haploid;
ubefruktet produserer det haploide hanner. Se:
Amictic egg.
MICTON: Mikton, en vidt utbredt hybrid populasjon mellom to eller flere arter, og som er fertil og
kan tilbakekrysses med foreldregruppene.
MICTURITION: Det å utskille urin fra urinblæra;
sykelig trang til vannlating.
MIDDEN: Avfallsdynge, mødding, spesielt benyttet innen arkeologi.
MIDDLE: Mellom, imellom, middel, midt, midterste, midte, i midten, midje, senter, sentrum.
MIDDLE LATITUDES: Midtre breddegrader,
regionen av jorden lokalisert mellom breddegradene 23o26’22’’ og 66o33’39’’ N og 23o26’22’’
og 66o33’39’’ S (mellom tropene og polarsirklene)
og som inkluderer jordens subtropiske og
tempererte soner. Se: Polar og Tropics.

verden som ligger mellom 23o26’22’’ til 66o33’39’’
nordlig bredde og 23°26'22" til 66°33'39" sørlig
bredde for ekvator. Omfatter fire klimatyper:
Middelhavsklima, fuktig subtropisk klima, marint
vestlig kystklima og fuktig kontinentalt klima.
MIDNIGHT SUN: Midnattssol, fenomenet som
inntreffer mellom mai og juli på den nordlige
halvkule (i midnattsol landet) og mellom november og januar på den sørlige halvkule, da
solen befinner seg over horisonten gjennom hele
døgnet. Midnattsol forekommer mellom 66 o
33’42,5’’ (polarsirkelen) og 90o (polen), henholdsvis nord og sør for ekvator. Området eller deler
av området nord for den nordlige polarsirkelen
kalles Arktisk, sør for sydlige polarisirkelen,
Antarktisk. Mørketid under vinteren forekommer
mellom polarsirkelen (rettere 67o30’) og polene,
polarnatt mellom 72o33’ og polene.
MID-OCEANIC RIDGE: Den midtoseaniske rygg
(f.eks. Den midtatlantiske ryggen), et forlenget
topografisk område på havbunnen som omfatter
en undersjøisk fjellkjede (midthavsryggen),
forkastninger og periodevis vulkansk aktivitet der
basalt velter opp og sprer seg utover; tilsvarer de
kontinentale rift-sonene (rift zones). I Atlanterhavet oppsto den da Afrika og Sør-Amerika drev
fra hverandre for rundt 150 millioner år siden;
selve ryggen ble til for 55 millioner år siden.
Denne ryggen vokser fortsatt og fjerner Europa
fra Amerika.

MIDDORSAL: Se: Dorsomedian.
MIDGES (Non-biting midges): Fjærmygg,
insekter i familien Chironomidae (Nematocera,
Diptera). (Fjærmygg kan fremkalle haemoglobinallergi.)
MIDGE: (1) Liten mann; (2) Sviknott (biting
midge), insekter i familien Ceratopogonidae
(Nematocera, Diptera), men term også benyttet
for mygg, fjærmygg (familien Chironomidae).
MIDGET: (1) Dverg, ørliten mann; (2) Liten mygg
(Se: Midge).
MIDGUT (Midintestine): Den midtre delen av
tarmkanalen. Se: Alimentary canal.
MID-LATITUDE ZONE (Mid-latitudes, Moderate
latitudes): Tempererte klimasone, klimasonen i

MIDPOINT: Midtpunkt, punkt som deler en
størrelse i to like deler.
MIDST: Midte, midt i, midt blant, i midten av,
midtpunktet, mellom.
MIDVENTRAL (Ventromedian):
mage eller buklinjen.

Den

midtre

MIGRATION: (1) Migrasjon, trekk, bevegelse,
aktiv vandring av dyr (migrants) fra et område til
et annet, oftest av periodisk, sesongmessig
natur, men kan også være aperiodisk. Migrasjoner kan være knyttet til gitte faser i livssyklus,
men er vanligvis en respons på lave temperaturer, redusert fødetilgang (ofte igangsatt av
forandringer i daglengde; Se: Photoperiodisism)
eller som en regelmessig invasjon av et mer
fordelaktig område eller et helt nytt område (Se:
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Invasion). Vanligvis er det de voksne organismene som migrerer, mens de unge ikke
kjønnsmodne stadier, kun sprer seg (Se:
Dispersal). Generelt omfatter en migrasjon en
vandring ut fra et område (emigrasjon) og inn i et
annet område (immigrasjon) eller begge veier
(migrasjon). Ved typiske emigrasjoner forlater
organismene sitt opprinnelsessted for aldri å
vende tilbake igjen, noe som kan omfatte
enkeltindivider eller også utgjøre masseforflytninger som gresshoppesvermene i Afrika og
India. Nomadisme omfatter vandringer av
irregulær natur i løpet av store deler av en
organismes liv. Migrasjonen kan strekke seg fra
pol til pol over hele jordens bredde (latitudinal
migration), eller i en høydegradient opp til høyere
platåer (altitudinal migration), og til områder som
er permanente over år eller som varierer
irregulært fra år til år (transiente). Lokale
migrasjoner utgjør mer begrensede forflytninger i
bredde- eller høydegradienter. Migrasjoner er
vanlige hos pattedyr og enkelte insekter, og ikke
minst hos fugl der migrasjonsrutene ofte er godt
definerte og meget stabile. Blant både fugl og fisk
finner vi arter med slike godt definerte vandringsruter (Se: Anadromous og Catadromous).
Daglige migrasjoner (diurnal migrations) omfatter
vandringer over døgnet i det fysiske miljø, f.eks.
planktonet i havet langs en dybdegradient, eller
metamorfiske (metamorphic migrations) vandringer som omfatter migrasjoner av individer i
forskjellige livssyklusstadier fra et habitet til et
annet; (2) Migrasjon, aktiv vandring av en
organisme eller gruppe av organismer fra et sted
(site) til et annet sted inni en vertsorganisme, noe
som også kan skje på en periodisk måte (over
organets overflate, via vevet, lymfen eller blodet);
(3) Innen genetikk, gen flyt eller gen strøm (gene
flow), utveksling av genetisk informasjon mellom
populasjoner ved at individer eller grupper av
individer vandrer, migrerer, fra en populasjon
(emigrasjon) til en annen (immigrasjon). Slik
migrasjon medfører forandring i gen frekvensene
i populasjonene og har derfor evolusjonær
betydning. Effekten er avhengig av de relative
populasjonsstørrelsene og effekten er også
funksjonelt relatert til alder, kjønn og den
biologiske relasjon de migrerende individene har
til de andre individene i populasjonen. Grad av
migrasjon kan også være under genetisk kontroll.
Passiv transport regnes ikke som migrasjon;
hertil hører bevisst eller ubevisst spredning ved

menneskets eller andre dyrs hjelp, eller passivt
gjennom luft eller vann; (4) Innen kjemi,
bevegelsen av en gruppe, atom eller dobbeltbinding fra en del av et molekyl til en annen del,
eller bevegelsen av ioner i et elektrisk felt.
MIGRATION ROUTE: Migrasjonsrute, forbindelsesveien eller ruten mellom to biogeografiske
områder eller regioner der det foregår en
vandring eller utveksling av dyr, spesielt pattedyr.
Migrasjonsruter kan også omfatte planter. Slike
vandringsruter kan ha forskjellige spesialnavn:
Korridorer (corridors), vinduer (windows), filtere
(filters) eller «sweepstakes routes».
MIGRARY TROUT (Sea-trout): Migrerende
sjøørret (Salmo trutta), post-smolt stadiet hos
ørret som migrerer fra ferskvann ut i marine
områder. Se: Post-smolt.
MIGRATORY: Vandrende, trekkende. Migrant,
omstreifer, omvandrende, trekkfugl.
MIGRULE: Migrule, reproduktiv del av en plante
(frø, frukt, spore eller annen struktur) som er
modifisert for spredning til nye områder. Se:
Diaspore.
MIHI: (1) Til meg, av meg, som tilhører meg
(dativ entall av ego); (2) Innen taksonomi, brukt
etter et navn (f.eks. en ny art) for å antyde en
forfatters ansvar for forslaget eller det som er
utført av en forfatter.
MILDEW: Meldugg, jordslag, mygl, bli meldugget,
soppsykdom på planter (trær, gress og urter)
forårsaket av sekksporesopper (Ascomycota)
som omfatter ca. 100 arter der soppens mycel er
synlig som lyse felter på vertsplantens blader.
Rundt 30 000 arter er beskrevet og navngitt av
sekksporesopper generelt; det omfatter 2/3 deler
av alle sopparter. De fleste sopper i lav er
sekksporesopper. Dessuten er penicillinsoppen
(Penicillium notatum) en sekksporesopp.
MILE: Engelsk mil, tilsvarer 1 609,3 m eller 1 760
yard (én irsk mil er på 2 240 yard). Én nautisk mil
(NM, nmi, kvartmil) er et lengdemål benyttet i sjøog luftfart og fastsatt til 1 852 meter, tilsvarende
en gjennomsnittlig meridianlengde på ett breddeminutt (1'; 1/21 600 dels av en gjennomsnittlig
storsirkel). Én nautisk mil deles videre inn i ti
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kabellengder hver på 185,2 meter. Én knop er 1
nautisk mil per time.
MILFOIL: Ryllik (Achillea millefolium), en opptil
50 cm høy flerårig urteplante i kurvplantefamilien
(Asteraceae) som kjennetegnes av at enkeltblomstene sitter tett samlet i en særegen
blomsterstand som kalles en kurv. Enkeltblomstene er av to typer: Rør-formet eller tungeformet. Alle kombinasjoner av rørkroner og
tungekroner er mulige, men hos de som har
begge typer vil rørkronene være i midten av
kurven og tungekronene
langs randen.
Ryllikslekta (Achillea) omfatter i Norge bortsett fra
ryllik: Praktryllik (Achillea filipendulina), engryllik
(Achillea nobilis), bakkeryllik (Achillea millefolium
ssp. millefolium), mørkryllik (Achillea millefolium
ssp. sudetica), nyseryllik (Achillea ptarmica) og
filtryllik (Achillea tomentosa).
MILIEU: Miljø, de karakteristiske omgivelsene til
en organisme eller populasjon.
MILITATE: Kjempe, slåss, stride, motarbeide,
virke for.
MILK: Melk, melke, tappe, ha melk i. Melk er en
sekresjon fra brystkjertlene hos pattedyrhunnene
som gir næring til ungene. Melk hos menneske
består hovedsakelig av vann (85 %), fettstoffer
(3,6 %), proteiner (3,3 %), 4,7 % laktose (melkesukker) og i små mengder, vitaminer (spesielt A
og B vitamin) og mineraler som f.eks. kalsium,
natrium, kalium, magnesium, klor og fosfat.
Sammensetningen varierer mellom arter av
pattedyr. Det er bare folk i den vestre del av
verden som drikker melk etter barndommen, for
andre gir det oppblåsthet og diaréer pga.
laktoseintoleranse (mangel på enzymet laktase i
tynntarmen som er en forutsetning for å fordøye
morsmelk). Se: Mammary gland.
MILKWEED BUG, LARGE: Oncopeltus fasciatus, et svart insekt med røde flekker innen orden
nebbmunner (Hemiptera). Arten kultiveres ofte til
forskningsbruk.
MILKY FLESH DISEASE: Knutesjuke, en sykdom i muskulatur og hud hos laksefisk (sik og
lagesild). Knutesyken skyldes protozoer (myxosporidier) i slekten Henneguya (f.eks. H. zschokkei).

MILKER'S NODULES: Se: Paravaccinia.
MILLENNIAL: Tusenårs-, som angår tidsperioder
på 1 000 år. Millennials (echo boomers, Generasjon Y, Gen Y) er den demografiske gruppen
(cohort) som etterfulgte Generasjon Z og som ble
født fra tidlig på 1980-årene til rundt 2 000. Se:
Decennial og Secular.
MILLENNIUM (Kiloyear, pl. Mellennia): Millennium, periode på 1 000 år.
MILLEPEDE: Se: Centipede.
MILLET: Hirse, en gruppe forskjellige kornplanter
med små korn der de viktigste hirsesortene
utenom storkornet hirse (durra, gammel kulturplante av slekten Sorghum som vanligvis deles i
fire grupper: Korndurra, gressdurra (til beite og
høy), søtdurra (til framstilling av sirup) og en
annen gruppe som brukes til framstilling av
koster og børster) i grasfamilien (Poaceae), er
ekte hirse (Panicum), perlehirse (Pennisetum),
fingerhirse (Eleusine) og teff (dverghirse,
Eragrostis). Hirse blir dyrket i store deler av
verden, både for matkorn og for dyrefor og er den
eldste av alle kornsortene (benyttet i usyret brød
for 8 000 år siden). Hirse stammer fra 10 - 12
forskjellige slekter i underfamiliene Chloridoideae og Panicoideae i gressfamilien. Flere
hirse-sorter dyrkes i Afrika, Asia og Europa. Hirse
hører til de mest mineral rike kornsortene (inneholder fluor, svovel, fosfor, magnesium, kalium,
og særlig mye silisium og jern). Vanligvis selges
hirse uten skall, men det finnes «brun» hirse med
skall som inneholder mer mineral- og sporstoffer.
Hirsen i Norge kan også kalles romersk hirse,
siden romerne dyrket den.
MILLI- (m-): Milli-, prefiks i det metriske system
som betyr én tusendel (10-3), f.eks. 0,0001 volt =
1 millivolt (mV) eller 1 millimeter (1 mm) som er
lik 0,001 (= 10-3) meter.
MILLIBAR: Millibar (mb), enhet for lufttrykk lik 1
000 dyn per cm2. Lufttrykket måles ved hjelp av
et barometer der 1 000 mb = 1 bar eller 1 mb =
100 N m-2. Barometre er ofte kalibrert for å vise
trykket målt i kvikksølvhøyde.
MILLIGRAM: Milligram, vektenhet på 10-3 g.
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MILLILITRE (ml): Milliliter, volummål på én
tusendedel av en liter (10-3 l).
MILLIMETRE (mm): Millimeter, metrisk lengdemål på én tusendedels meter (10-3 m).
MILLIMICRON (10 Ångstrøm): Se: Nano-.
MILLON'S TEST: Biokjemisk test for å påvise
tilstedeværelse av protein.
MILT: (1) Milt, et rød-lilla lite organ lokalisert opp
til venstre i bukhulen, og kledd med en glatt
bindevevskapsel. Miltens hovedoppgave er å
rense blodet for fremmede substanser, organismer, partikler og skadede/gamle erytrocytter
(røde blodceller). Rensearbeidet utføres av
fagocytter (hvite blodceller) som kan ta opp og
tilintetgjøre inntrengere. Før man blir født blir
milten brukt til å produsere røde blodceller, men
etter fødselen blir denne funksjonen overtatt av
benmargen; (2) Befrukte, melke (hos hannfisk).

for å lure en tredje organisme (the operator).
Forskjellige former for beskyttelseslikheter er
kjente, som Batesian mimikry der en spiselig art
ligner en annen uspiselig art for på denne måten
å få beskyttelse (så lenge den er tilstrekkelig
mindre tallrik enn den uspiselige modellen;
fenomenet forekommer ofte hos sommerfugler)
og Müllerian mimikry der to eller flere uspiselige
arter ligner på hverandre i den måten de
signaliserer at de er uspiselige på slik at blir en
spist blir ingen av dem spist senere, noe som
forekommer ofte hos bier og veps. Peckhamian
mimikry er en såkalt aggressiv form for mimikry
der en predator forsøker å lure sitt bytte på
forskjellige måter gjennom å ligne andre arter.
Se: Aggressive mimicry, Automimicry, Batesian
mimicry, Distraction display, Mertensian mimicry,
Mimic, Müllerian mimicry, Rank mimicry og Vocal
mimicry.

MIMESIS: Se: Mimicry.

MIMOTYPE: Mimotype, fenotypisk likhet melllom
former (men ikke genotypisk likhet). Mimotyper
bebor tilsvarende økologiske nisjer i forskjellige
geografiske områder.

MIMETIC: Se: Mimic.

MIN. (Minimum): Forkortelse for: Minimum.

MIMETIC POLYMORPHISM: Imitasjonspolymorfisme, mimetsk popymorfisme, en form for
polymorfisme der forskjellige morfer av en art
ligner andre uspiselige, farlige eller giftige arter
for å lure en predator (operator). Fenomenet er
ofte begrenset til hunnene. Se: Mimic, Mimicry og
Polymorphism.

MINAMATA DISEASE: Minamata, sykdom i
byen Minamata (vestkysten av Kyushu i Japan)
der det forekom et ekstremt tilfelle av tungmetallforgiftning med store skader og dødsfall (antatt
ca. 800 døde, og nærmere 20 000 skadete).
Årsaken var kvikksølv opptatt i forurenset fisk
som ble spist i større mengder. Symptomene
omfattet nummenhet i fingre og lepper og økende
vanskeligheter med å snakke, høre og kontrollere
lemmer og ben. Sykdommen forekom spesielt
hos barn og eldre, typisk for tungmetall
forgiftninger. Kvikksølvet i havbukta kom opprinnelig fra PVC i plantegifter som benytter det
uorganiske kjemiske stoffet kvikksølvsulfat som
katalysator. De levende organismene omsatte
dette til metylkvikksølv. De skyldige for utslippene
ble tilslutt straffet. Minamata betraktes som et
klassisk tilfelle av industriell forgiftning.

MIMIC (Mimetic): (1) Mimisk, etterape, etterfølge, etterligne, herme, imitere, kopiere; (2)
Enhver organisme som imiterer, ligner en annen i
farge, adferd eller struktur for beskyttelse, dvs.
har beskyttelseslikhet med en annen og da
spesielt likhet med et giftig byttedyr; karakterisert
ved mimikry Se: Mimicry); (2) Innen genetikk,
ikke-allele gener som har samme fenotypiske
effekt.
MIMICKING: Se: Imitation.
MIMICRY (Mimesis): Mimikry, etterraping, etterligning, imitasjon, beskyttelseslikhet, vernelikhet,
det at en art imiterer en annen art for å oppnå en
beskyttende likhet; likheten en organisme (the
mimic) har med en annen organisme (the model)

MIND: Sinn(elag), hug, gemytt, sjel, ånd, forstand, vett, mening, tanke, hensikt, lyst, tilbøyelighet, legge merke til, akte på, bekymre seg om,
bry seg om, ha noe imot, innvende imot, ta seg
nær av, passe på, ha i sinne.
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MINERAL: Mineral, naturlig forekommende uorganisk substans som har en definert og karakteristisk kjemisk sammensetning og som vanligvis utgjør en fast og krystallinsk struktur. Termen
mineraler brukes også generelt om organiske
stoffer som utvinnes gjennom gruvedrift, som
kull, olje og naturgass selv om de ikke har en fast
kjemisk formel og ikke er mineraler per definisjon.
Mineraler er strukturelt homogene, dvs. deres
fundamentale atomstruktur er konstant og lik
gjennom hele mineralet (is kan betraktes som et
mineral; enkelte mineraler kan også bestå av
deler med organisk opphav). Berg og fjell består
av en blanding av mineraler. Mineralavleiringer
viser til naturlig forekommende mineraler av
kommersiell verdi. Mineraljord, jorden under Ahorisonten, er jord med lite humusinnhold
(organisk materiale) og som overveiende består
av mineraler. Mineraler kan identifiseres gjennom
sin kjemi, krystallstruktur, relative tetthet, glans,
farge, kløvning, bruddstyrke og hardhet. Hardhetsskalaen som benyttes for mineraler går fra
én til ti: 1 talk, 2 gips, 3 kalkspat, 4 flusspat, 5
apatitt, 6 feltspat, 7 kvarts, 8 topas, 9 korund, og
10 diamant. Innen ernæring refererer mineral til
en uorganisk substans som et metall eller sporelement; et eksempel er natriumklorid (bordsalt)
sammensatt av natrium og klor (NaCl). Mineraler
spiller en fundamental rolle i å regulere mange av
kroppens funksjoner. Se: A-horizon, Clay, Mineralogy, Sediment, Silt og Soil horizons.
MINERALISATION: (1) Mineralisering, nedbrytningen av organisk stoff til enkle uorganiske forbindelser, dvs. den mikrobielle dekomposisjonen
av komplekse organiske emner til enkle uorganiske (karbonsyre, vann, næringssalter) der prosessen kan foregå termisk, kjemisk eller ved
hjelp av mikroorganismer; (2) Prosessen når
mineraler (malm, erts og gangarter) trenger inn i
årer i berg eller erstatter andre substanser i
berget.
MINERALOGY: Mineralogi, et fag innen geologien som omfatter det vitenskapelige studiet av
mineralenes egenskaper, omfattende mineralets
kjemi, krystallstruktur, farge, glans, spaltningsevne, hardhet, egenvekt, relative tetthet,
gjennomskinnelighet, glans, kløvning og bruddstyrke.

MINERAL REPLACMENT: Innen paleontologi,
fossildannelsesprosess der de organiske delene
av en organisme forsvinner og erstattes med
mineraler.
MINERAL SALT: Mineralsalt, salt av en uorganisk syre eller salt som forekommer som et
mineral (bergsalt, Himalayasalt, stensalt, som
utvinnes fra saltgruver) eller havsalt (maldonsalt)
som utvinnes fra sjøvann. Salt er natriumklorid
(NaCl). Vakuumsalt er raffinert bergsalt. Urtesalt
er tørket havsalt i kombinasjon med urter og
grønnsaker. Mineralsalter er enkle uorganiske
kjemikalier som levende organismer trenger for
normal vekst og overlevelse og som kan
inneholde diverse sporelementer. Dyr opptar
mineralsaltene gjennom maten, planter fra
jorden.
MINERAL SOIL: Mineraljord, jord som består
hovedsakelig av mineraler med lavt humus
innhold. All jord under A-horisonten er mineraljord. Se: A-horizon, Humus, Mineral, Organic soil
og Soil horizons.
MINEROGENE: Av uorganisk opphav. Se: Organogene.
MINEROTROPHIC: (1) Jord og vegetasjon som
får sitt vann og næringemner fra kilde-, elve-,
overflate- eller grunnvann og som derfor er
mineralrikt. Slikt vann har gjerne relativt forhøyet
mengde oppløste kjemikalier og redusert surhet.
Inneholder vannet kjemiske baser som kalsium
og magnesium ioner, sies vannet å være baserikt
og nøytralt eller alkalisk (Se: Ombrotrophic); (2)
Organismer som får sin næring vesentlig fra
mineralrikt kilde- eller elvevann.
MINES: Ganger eller kanaler under overhuden av
et blad, produsert av insektlarver.
MINICHROMOSOME: Minikromosom, kromatinlignende struktur som ligner et kromosom med
centromerer, telomerer og den nødvendige gen
sekvensen som trenges for å initiere replikasjonen av minikromosomet, men som ellers
inneholder lite genetisk materiale. Minikromosomene som formerer seg autonomt i cellen
under celle-delingen, kan være dannet gjennom
naturlige prosesser, men som kromosomale
avvik, eller blitt konstruert kunstig via gentekno-
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logi. Mikrokromosone som inneholder kun de
nødvendige komponentene for å kunne dele seg,
kan være lineære eller sirkulære. Ved hjelp av
genteknologi har man kunnet konstruere slike
minikromo-somer ved å kople sammen klonete
DNA sekvenser in vitro, og også med suksess
injisert slike minikromosomer i dyre- og gjærceller.
MINIGENE: Minigen, minimalt lite gen fragment
som omfatter et ekson og de nødvendige
kontrollregionene for å kunne uttrykkes tilsvarende et vill-type gen fragment. Slike kunstig
konstruerte gener er lik de naturlige bortsett fra at
en del gen sekvenser er utelatt. Mer komplekse
minigener er også blitt konstruert som inneholder
flere eksoner og introner. Se: Exon, Intron og
RNA.
MINIM: Et meget lite objekt, elle rmeget lite
individ. Se: Minor worker.
MINIMAL: Minimal, minste-.
MINIMAL AREA: Minimumsareal, det minste
arealet som omfatter artene som er representative for et gitt plantesamfunn. I en art-areal
kurve er minimumsarealet det punktet der kurven
blir tilnærmet horisontal når antall arter i stadig
større prøveenheter plottes grafisk.
MINIMAL FACTOR: Minimumsfaktor, den begrensende faktor for en organisme eller arts
vekst og opprettholdelse under årets mest
ekstreme betingelser.
MINIMAL MEDIUM (MM): Minimumsmedium,
kulturmedium som inneholder minimalt av det
som er nødvendig for vekst av en mikroorganisme (vill-type). Et minimumsmedium inneholder vanligvis kun uorganiske salter, en
karbonkilde og vann.
MINIMUM (Min.): Minimum, minimal, minstemål,
det minste, minste størrelse, minste verdi i en
funksjon eller samling av tall.
MINIMUM LETHAL DOSE (MLD): (1) Minimums
letaldose av en eller annen dødelig agens som er
tilstrekkelig til å medføre 100 % mortalitet i en
testpopulasjon under gitte betingelser; (2) Minimums letal dose av en dødelig agens som er til-

strekkelig til å drepe ett individ av en gitt art med
spesifisert kroppsvekt under gitte beting-elser.
MINUMUM POOL ELEVATION: Se: Minumum
reservoir elevation.
MINIMUM RELEASE: Innen hydrologi, minstevannføring, den laveste vannføring i en elv eller
innsjø man kan godta og som er pålagt en
regulant å opprettholde i en nærmere angitt
kritisk periode for dyrelivet - eller for turisme.
MINIMUM RESERVOIR ELEVATION: Minimum
reservoar høyde, laveste tillatte vannstand i et
reguleringsmagasin (LRV).
MINIMUM TEMPERATURE: Minimumstemperatur, laveste registrerte temperatur i et gitt
område til en gitt tid.
MINIMUM VIABLE POPULATION (MVP): Minimums populasjonsstørrelse, økologisk terskelverdi som definerer det laveste antall individer en
populasjon eller art i naturen må ha for med et
gitt statistisk sannsynlighetsnivå å kunne overleve gjennom en på forhånd spesifisert tidsperiode. Og da tatt hensyn til både demografiske,
omgivelses- og genetiske tilfeldigheter og naturkatastrofer. Kort sagt, målet med MVP er å kunne
bestemme hvor store populasjoner må være for å
unngå at populasjoner eller arter dør ut.
Størrelsen varier mellom artene og med de krav
som settes, som ofte er at man med større enn
95 % sannsynlighet skal kunne overleve for mer
enn 100 år; eventuelt kunne overleve over mer
enn 40 generasjoner. Det siste kravet gir bedre
grunnlag for sammenligninger mellom arter.
Enkelte økologer krever en sannsynlighet for å
overleve og overlevelsestid på henholdsvis 99 %
og 500 eller 1 000 år.
MINIMUS: Liten, kort.
MINIPLASMID: Miniplasmid, plasmider som er
kunstig redusert i størrelse gjennom bruk av
rekombinant DNA teknologi. Plasmider er små
DNA molekyler i en celle som er fysisk adskilt fra
det kromosomale DNA og som kan uavhengig
danne replikater av seg selv. Se: Plasmid.
MINISATELLITE SEQUENCE: Minisatelittsekvens, korte, gjentatte DNA sekvenser (motifs) på
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10 - 60 basepar i genomet hos virveldyr og som
er gjentatt fra 5 til 50 ganger. Lengden på disse
kan variere pga. av variasjoner i antall kopier.
Slike minisatelitter opptrer gjerne på mer enn
1 000 forskjellige steder (i f.eks. menneskets
genom) og er kjent for å ha en relativ høy mutasjonsrate og variasjon i en populasjon. Minisatelitter koder ikke for proteiner, og er vanlige i
kromosomenes centromererer og telomerer.
Minisatelitter og mikrosatelitter benevnes VNTR
(Variable Number of Tandem Repeats) DNA. Se:
Centromere, Microsatellite DNA, Repetitive DNA,
Tandem repeat og Telomere.
MINIVER: Gråverk, ekornskinn, hermelin.
MINK: Mink (Neovison vison), dyr i mårfamilien
(Mustelidae) som har sitt naturlige utbredelsesområde i Nord-Amerika, men som har blitt
introdusert i Europa for pelsdyroppdrett og derfra
har spredt seg. Europeisk mink (Mustela lutreola)
med utbredelse i Frankrike, Spania og ØstEuropa, er delvis fortrengt av den amerikanske
arten.
MINNOW: Ørekyte (Phoxinus phoxinus), fisk i
karpefamilien (Cyprinidae).
MINOR: Underordnet, mindre, mindre betydelig,
uvesentlig, små-.
MINOR WORKER (Minim): Et individ som hører
til den minste arbeider kasten, spesielt hos maur.
Se: Major worker og Media worker.

slekta, er det åkermynte som har størst utbredelsesområde og er mest vanlig. Blodgjennomstrømning øker med påsmøring av mynteprodukter som inneholder bl.a. eterisk oljer og
kan hjelpe mot støle og stive muskler.
MINUS: Minus, minustegn, negativ, uten, «-».
MINUSCULE: Minuskel, meget liten, liten bokstav.
MINUTE (min): (1) Meget lite; (2) Øyeblikk, kort
tidsenhet, minutt, tidsenhet lik 60 sekunder, 1/60
av 1 time (Se: Time); (3) Bueminutt, vinkelmål lik
1/60 av 1 grad (1o) (= arc minutt), dvs. 0,291
milliradian. (Begge måleenheter stammer fra
Babylon der grunnenheten var 60); (4) Distansen
man kan reise på ett minutt; (5) Memorandum,
diplomatisk note, kort skiftelig påminning, kort
fremstilling av hovedpunktene i en sak; (6)
Opptegne, opptegnelse, protokollere, den offisielle forhandlingsprotokoll etter et møte, referat.
MINUTELY: (1) Nøye, minutiøst, stort fokus på
detaljer; (2) Hvert minutt, hvert øyeblikk.
MINUTENESS: (1) Stor nøyaktighet, stort fokus
på detaljer; (2) Meget liten størrelse, den egenskap å være meget liten.
MIOCENE: Miocen, en epoke i Neogen; den
fjerde epoken i Tertiær perioden og som strekker
seg fra slutten av Oligocen (23 millioner år siden)
til begynnelsen av Pliocen (5,3 millioner år
siden). Se: Geologiacal time scale og Neogene.

MINOR GENE: Se: Polygene og Polygenic.
MIN. PARTE (Pro minore parte): Forkortelse
for: Den minste delen.
MINT: Mynte, Mentha, planteslekt i leppeblomstfamilien (Lamiaceae) som omfatter en mengde
arter som kryssbefruktes lett og gir et utall av
mynte hybrider. Blant de vanligste som dyrkes
som nytteplanter er: Peppermynte, grønnmynte
(spearmint) og eplemynte. Flere av myntehybridene som dyrkes i Norge er sterile, dvs. de
kan ikke formeres med frø (gjelder bl.a.
peppermynte). Hybridblandingene er: Engmynte
= åker x grønnmynte, peppermynte = vassmynte
x grønnmynte, og temynte = åkermynte x vassmynte. Av de viltvoksende to artene i mynte-

MIOHALINE: Miohalin, viser til vann med en saltholdighet mellom 3 – 8 o/oo; en saltholdighet som
går opp til de lavere nivåene av mesohalin. Se:
Freshwater, Brackish water, Mesohaline og Saltwater.
MIOLECITHAL: Egg som inneholder lite plomme.
MIRACIDIUM: Miracidie, det første larvestadiet
hos de digene iktene som alle er parasitter. Et
miracidium er en ciliert, frittsvømmende larve
som klekkes fra egg og som aktivt infiserer
bløtdyr, spesielt snegler og muslinger som
nesten uten unntak, er første mellomvert i de
digene iktenes livssyklus. Men ikteegg kan også
etes av 1. mellomvert slik at klekkingen skjer i
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vertens tarm. Fra miracidiet som er uten munn og
ikke eter, utvikles neste larvestadium som enten
er en morsporocyste (en sekk uten munn) som
kan produsere flere sporocyster eller redier, eller
det utvikles en redie (sekk med munn og tarm).
Disse to stadier utgjør førstegenerasjons ikter i
bløtdyret. Før eller senere starter disse livssyklusstadiene å produsere aseksuelt ennå et
nytt larvestadium, kalt cercarier (haleikter) som
vanligvis infiserer en ny mellomvert der de
utvikler seg til en metacercarier som er det
infeksiøse stadiet for sluttverten, dvs. den verten
der parasitten blir kjønnsmoden.

en effektiv reflektor av infrarøde og ultrafiolette
stråler. Vakuumpådampede lag av aluminium på
høypolerte flater, brukes nå i høykvalitetsspeil og
ofte med et beskyttende lag av silikonmonoksid
eller magnesiumfluorid. Aluminium gir en hardere
og mer stabil overflate enn sølv og kan reflektere
kortere bølgelengder. Speil brukes ikke bare som
optiske instrumenter, men også i det infrarøde,
ultrafiolette og røntgenstråle deler av spektret.

MIRAGE (Inferior mirage, Superior mirage):
Luftspeiling, fata morgana (superior mirage) er en
optisk illusjon, et resultat av lysets refraksjon
gjennom luftlag med store temperaturgradienter
som er dannet enten pga. av sterk oppvarming
av de nederste lagene på grunn av varmeledning
(termisk konduksjon) fra bakken eller pga.
avkjøling på grunn av et kaldt bakkenivå. Det er
den markerte temperaturgradienten (temperatur
inversjonen) som gjør at luftens refraksjonsindeks forandres i vertikal retning slik at lyset blir
avbøyd, får en kurvet bane. Dermed oppstår den
optiske illusjonen fata morgana der man kan se
bilder av fjerne objekter i himmelen over horisonten. Fata morgana luftspeilinger kan observeres på alle høyder i jordens atmosfære, og
også fra fly. Inferior mirage (oasis mirage), er
ustabile luftspeilinger som vanligvis ser ut som en
innsjø eller vann på avstand og som observeres
under (inferior) det virkelige objektet.

MISANTHROPE: Misantrop,
menneskeforakter.

MIRE: Mudder, dynn, søle, gjørme, myret, myr,
sump, bløtmark med en spesiell vegetasjon,
generelt et vått myret og kjerret område, økosystem (samlenavn for, Se: Bogs og Fens).
MIRK (Gloomy, Murk): Mørk, mørke, tykk tåke
som gjør sikt vanskelig. (Mirk, et umoderne
uttrykk for murk.)
MIRROR: Bilde, avbilde, speile, speil, optisk
redskap for å produsere refleksjon. Et speil er
generelt en plan flate, men kan også være en del
av en kule, paraboloid, hyperboloid eller ellipsoid.
Konkave speil er hule, konvekse buler utover.
Speil kan være meget fint pussede metallflater
eller glassflater med et reflekterende lag på
forsiden eller baksiden, ofte av sølv. Sølv er også

MIRY: Gjørmet, mudret. Se: Mire.
MIS-: Affiks som betyr feil-, uriktig.
menneskehater,

MISAPPLIED NAME: Innen taksonomi, navn
brukt som referanse til et takson, men med en
variasjonsbredde som ikke kan omfatte taksonets
type.
MISCALCULATE: Kalkulere feil, beregne feil,
forregne seg.
MISCALL: Sette galt navn på, kalle uriktig.
MISCEGENATION: Raseblanding, samvær,
giftemål, samleie eller reproduksjon av foreldre
med forskjellig rase (en hvit person og en av en
annen rase). Se: Race.
MISCELLANEOUS: (1) Blandet, det å bestå av
forskjellige ting eller å omfatte forskjellige medlemmer (heterogeneous); (2) Diverse, ymis, det å
arbeide med eller være interessert i forskjellige
fagfelter; det å ha forskejllige egenskaper,
karakterttrekk.
MISCIBLE: Blandbar, som kan blandes, væsker
som kan blandes uansett deres relative forhold.
MISCOPYING: Innen genetikk, feilkopiering, gen
mutasjon. Se: Gene mutation.
MISDATE: Feil datum, feildatere, datere (noe)
feil.
MISERY: Elendighet, ulykke, lidelse, armod,
misære, misere, nød.
MISFORMATION: Se: Malformation.
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MISIDENTIFICATION: Innen taksonomi, feilbestemmelse, gal eller falsk identifisering, det å
føre et individ, populasjon eller takson til et
tidligere etablert takson der det ikke hører
hjemme. Se: Identification.

dannelsen av et inaktiv eller ustabilt enzym. Se:
Frameshift mutation og Samesense mutation.

MISMATCH: (1) Uoverensstemmelse, mangel på
samsvar, typekonflikt, forskyvning; (2) Innen
genetikk, tilstedeværelse av ikke-komplementære
baser (DNA) ovenfor hverandre i dobbeltspiralen. (Et spesielt DNA reparasjonssystem kan
korrigere slike (non-Watson-Crick) basepar.)

MISSING MASS: Usynlig masse, usynlig
materie, den (antatte) usynlige massen i
universet som man har postulert eksisterer pga.
at f.eks.: De ytre deler av vår galakse har masse,
men ikke lys og de uforklarlige hastighetene
enkelte stjerner har perpendikulært til galaksens
plan. Dessuten viser studier av den galaktiske
dynamikk at gjennomsnittstettheten i universet
overstiger den synlige materie. Den kosmologiske forklaringen omfatter antagelsen om
forekomst av talløse planet-lignende legemer ved
siden av diverse eksotiske partikler slik som
massive neutrinoer, axioner og svakt interakterende massive partikler. Det har vist seg ca.
68 % av universet består av såkalt mørk energi
(dark energy), mens mørk materie (dark matter)
omfatter ca. 27 %. Resten av all materie som vi
har observert, all normal materie, utgjør kun ca. 5
% av universet.

MISMATCH REPAIR (DNA mismatch repair,
MMR): Innen genetikk, et system for å gjenkjenne og reparere feil i innsettingen, slettingen
eller innlemmelsen av DNA baser (nukleobaser)
under replikasjonen, rekombinasjonen eller DNA
reparasjonen som har unnsluppet DNA polymerasenes «korrekturlesning». Under DNA
syntesen oppstår det ofte feil i den nye
syntetiserte datter-tråden der MMR-systemets
oppgave er å korrigere feilene via konvertering til
den rette nukleobasen. Se: DNA mismatch.
MISOGAMY: (1) Misogami, reproduktiv isolasjon;
(2) Motvilje eller sterk aversjon mot giftemål.
MISPAIRING: (1) Feilparing; (2) Innen genetikk,
feilparing av de komplementære basene, dvs.
inkorporering av nukleotider i en polynukleotid
kjede i et dobbelttrådet DNA, som ikke er
komplementære med dem i den andre
polynukleotid tråden. Se: Gene mutation.
MISREPAIR: Innen genetikk, feilreparasjon, DNA
reparasjon som gir opphav til en gen mutasjon
eller strukturelle forandringer i kromosomet.
MISREPLICATION: Innen genetikk, feilreplikasjon, gal baseparing under DNA replikasjonen.
MISSHAPEN: Se: Malformation.
MISSENSE MUTATION: Innen genetikk, mutasjon i et enkelt nukleotid (punktmutasjon) som
medfører en base-par forandring som forandrer
et (mRNA) kodon slik at det koder for en gal
aminosyre i forhold til vill-type kodonet. Effekten
av en slik mutasjon varierer fra ingen (silent
mutation) til total inaktivering av gen produktet
(nonsense mutation). Resultatet er som oftest

MISSING: Forsvunnet, manglende, som savnes,
savnet, fraværende.

MIST: Slør, sløret, skodde, støvregn, duskregn,
yr, atmosfærisk uklarhet mellom dis (haze) og
tåke (fog) med en siktbarhet et sted mellom 1 - 2
km. Sløretheten skyldes suspenderte og kondenserte mikroskopiske vanndråper (diameter mindre enn 2 m) i de nedre luftlag når den relative
fuktigheten blir over 95 %. Se: Fog og Haze.
MISTELTOE: Misteltein (Viscum album), plante i
sandeltrefamilien, trådurtfamilien (Santalaceae)
som lever som parasitt på trær, i Norge bl.a. på
lind, lønn, rogn, eple og pære. I Norge forekommer misteltein kun ved Oslofjorden (størst
forekomst i og ved Horten). Misteltein ble som
første planteart fredet i Norge i 1956 (senere
også de infiserte vertstrærne), men misteltein er
ingen truet art. (Enkelte trær langs elven Spree i
Berlin, er enormt infisert med misteitein.) Ifølge
nordisk mytologi laget Loke en pil av misteltein
som guden Balder ble drept med da hans blinde
bror Hod ble lurt til å skyte pilen mot ham.
Germanerne betraktet mistelteinen som hellig. I
Mellom-Europa benyttes misteltein som legemiddel,
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MIST NET: Mistnett, lett, fint nett oppspent og
strukket ut mellom påler til levendefangst av
mindre fuglearter, spesielt for ringmerking.
MISTRAL: Mistral, nordvestvind langs kysten av
Marseille til Toulon i Sør-Frankrike (og Sardinia)
om vinteren og våren. Mistralen er en fjellbris
(katabatisk vind) som blåser ned fjellskråninger;
blåser de over store områder får den karakter av
fallvind. (Mistral benyttes også for en nordvestlig
vind i Adriaterhavet med sitt opphav i Alpene.)
MISTRANSLATION: Innen genetikk, feiloversettelse, gal oversettelse av den genetiske
koden, dvs. det innlemmes gale aminosyrer i
forhold til dem som normalt skal kodes gjennom
kodon-antikodon systemet. Se: Genetic code.
MISTY: (1) Av eller ha natur av tåke, skodde,
tåket, skoddet; (2) Karakterisert av eller dekket
av tåke; (2) Uklar, sløret, obskuritet, vagt, omtåket.
MISUSE: (1) Feilbruk, misbruk, bruke galt
(misapply); (2) Mishandle, misbruke, voldta
(mistreat, abuse).
MITE: Midd, små, ofte mikroskopiske, leddyr
(Arthropoda) med fire par ben som voksen og
som hører til underklasse Acari (Acarina) i
klassen edderkoppdyr (Archnida). Mange er
parasittiske på dyr og planter, mens andre er
frittlevende i støv, i jorden og i matvarer. Arter i
familien Sarcoptidae (skabb), borer i hud; midd i
familien Democidae, lever i eller nær hårfolliklene
hos pattedyr, inkludert menneske. Andre midd
forårsaker allergiske sykdommer som høyfeber,
astma, og eksem.
MITE BORNE TYPHUS FEVER: Se: Scrub
typhus.
MITHRIDATE: Motgift, medisin gitt for å beskytte
mot sykdom eller giftstoffer.
MITIGATIVE (Mitigatory): (1) Lindrende, lindrende middel, smertestillende middel, det å gjøre
mindre smertefull; (2) Det å mildne alvoret, gjøre
en situasjon mindre fientlig, tøff og krevende.
MITOCHONDRIA: Se: Mitochondrion.

MITOCHONDRIAL CREST: Innbuktningene av
den den indre av de to membranene som bygger
opp mitokondriene. Det indre membransystemet
(cristae) omfatter tre hovedformer: Plateformede,
rørformede og skiveformede. Se: Mitochondrion.
MITOCHONDRIAL DNA (mtDNA, mDNA, mtDNA): Mitokondrielt DNA, det dobbelttrådete
sirkulære DNA i de eukaryotiske organellene kalt
mitokondrier som omformer kjemisk energi fra
mat til adenosin trifosfat (ATP) som cellene kan
benytte. mtDNA er assosiert med proteiner og
kan ha en struktur tilsvarende kromatin. Hos
mennesket omfatter mtDNA 16 569 basepar som
koder for kun 37 gener, og nedarves kun fra
moren (materikalsk arv; noen unntak forekommer). Generelt gjennomløper mtDNA en
raskere evolusjon enn nDNA (kjerne DNA) slik at
mtDNA markører har fått en utstrakt bruk innen
f.eks. evolusjonsbiologi, systematikk og fylogeni,
antropologi og biogeografi. mtDNA koder for
rRNA (ribosomalt RNA) som er unike for disse
organellene, tRNA (transfer RNA) og en del
proteiner (13 hos mennesket) der enkelte er
respiratoriske enzymer som finnes i mitokondriene. nDNA er også nødvendig for kodingen
av de fleste av disse proteinene. Hos pattedyr
utgjør mtDNA mindre enn 1 % av det totale
cellulære DNA, hos planter er mengden mer
variabel. I motsetning til hos planter viser mtDNA
hos virveldyr liten variasjon i størrelse, men har
relativt store variasjoner i de kodende sekvensene slik at evolusjonen av mtDNA hos planter og
dyr viser generelt et forskjellig forløp. Hos enkelte
sopp har man funnet at mtDNA kan inneholde
introner i de gener som koder for bl.a. rRNA (Se:
Intron). mtDNA hos de fleste dyreceller er som
nevnt, sirkulære, ca. 15 kb i lengde. Hos laverestående eukaryoter kan mtDNA imidlertid være
både sirkulære og lineære og lengden variere fra
15 til 75 kb. Hos planter er lengden opptil 2 400
kb; plantene har også ved siden av dette
komplekse genomet, mindre sirkulære eller
lineære DNA molekyler i mitokondriene som en
antar har en replikasjon uavhengig av det større
genomet. Disse ekstrakromosomale replikonene
kalles mitokondrielle plasmider (mitochondrial
plasmids) og kan både ligne eller ikke ligne
mtDNA, men også ligne lineære DNA virus
partikler. Det antas at mtDNA kan forflytte seg i
cellen, da nDNA, cellens kjerne DNA, kan
inneholde sekvenser som er homologe til mtDNA
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gener. mtDNA brukes som nevnt til studium av
evolusjonære prosesser da det er gjenstand for
en relativ rask evolusjon som omfatter både
base-utskiftninger og base-innlemminger eller tap
av små sekvenser. mtDNA er også stabile i gen
sammensetning og arrangement, dessuten
homogene i de somatiske cellene. De har også
en påtagelig sekvens-polymorfisme mellom
individer av samme art. Det er også vist at
rekombinasjoner mellom mitokondrielle genom
kan forekomme å gi rekombinante genotyper. De
fleste enzymer som inngår i mtDNA prosessene,
blir kodet i kjernens genom, syntetisert i cytoplasmaet for deretter å bli transportert til mitokondriene. Et uvanlig trekk ved mtRNA er at UGA
koder for tryptofan istedenfor å være et stopp
kodon. Ved siden av dette er det også andre
forskjeller fra kjernens standardkode. Etter
endosymbiose teorien stammer mitokondriene fra
symbiotiske bakterier (blågrønnbakterier); teorien
er det generell enighet om. Se: Mitochondrion og
Replicon.
MITOCHONDRIAL
GENOME:
Mitokondrielt
genom, genomet i mitokondriene (Se: Mitokondrial DNA) som har et annet evolusjonært
opphav enn kjernegenomet da mtDNA antas
nedstammet fra sirkulære bakteriegenomer som
en gang i tiden har infisert eller blitt tatt opp
(spist) av forløperen til vår tids eukaryotiske celle.
Det mitokondrielle genomet som befinner seg
utenfor cellekjernen og omfatter utallige kopier
per celle, arves hos virveldyr kun maternalt, dvs.
fra mor til avkom (muligheten for paternal arv av
mtDNA, er under debatt; i planter (f.eks. bananer)
er det rapportert at mitokondrier kan arves
paternalt). Selve egget har tusener av
mitokondrier som danner grunnlaget for mitokondriene i det voksende embryoet. Hos mennesket omfatter mtDNA ca. 16 500 basepar og
37 gener hvorav 13 koder for proteiner og som er
essensielle for en normal mitokondriell funksjon
(men som utgjør kun en meget liten del av
cellens totale genom) de de koder for essensielle
polypeptider i den indre membranen knyttet til
oksidativ fosforylering. Men den absolutte
hovedmengde gener som koder for det mitokondrielle proteom, kodes av kjerne DNA (nDNA).
Noen organismer som f.eks. Cryptosporidium,
mangler totalet mitokondrielt DNA. Se: Genome,
Mitochondrial DNA, Mitochondrion og Oxidative
phosphorylation og Proteome.

MITOCHONDRIAL mRNA: Mitokondrielt budbringer RNA (messenger RNA) transkribert fra
mtDNA, f.eks. de 13 proteinkodende sekvensene
i menneskets mitokondrielle genom som
uttrykkes enhetlig og som ofte betraktes som en
enkelt funksjonell enhet.
MITOCHONDRIAL PLASMID: Se: Mitochondrial
DNA.
MITOCHONDRIAL REPLICATION: Mitokondriell
replikasjon, dannelsen eller produksjonen av nye
mitokondrier gjennom deling av tidligere mitokondrier. Delingen fullføres gjennom en invaginasjon av den indre membranen.
MITOCHONDRIAL
RIBOSOME
(Mitoribosome): Mitokondriell ribosom, mitoribosom,
ribosomer som er tilknyttet mitokondriene (og
kloroplastene) hos eukaryoter og som er sammensatt av to underenheter (en stor og en liten
lik cytoplasmiske ribosomer), bundet sammen
med proteiner til en partikkel på 55S (hos
pattedyr) som fungerer som et riboprotein som
oversetter det mitokondrielle mRNA som er kodet
i mtDNA. De mitokondrielle ribosomene er
mindre enn dem som forekommer i cellens cytoplasma, men lik dem man finner i bakterier. I
dyreceller har alle cytoplasmiske organeller 80S
ribosomer, untatt mitokondriene (og kloroplastene) som har 70S riboproteiner. I mitokondriene er ribosomene ansvarlig for proteinsyntesen, energiomformingen og produksjonen
av adenosin trifosfat (ATP). Hos mennesket
inneholder mitokondrier rundt 1 500 proteiner,
men kun 13 proteiner er kodet i mtDNA. De fleste
mitokondrielle proteiner syntetiseres av cytoplasmiske ribosomer. Se: Mitochondrial genome,
Mitochondrion og Ribosome.
MITOCHONDRION (pl. Mitochondria, Chondriosome): Mitokondrium, runde, ovale til trådformete, komplekse, selvreproduserende celleorganeller (lengde rundt 1 µm) i cytoplasmaet
hos de fleste eukaryote organismer (tre grupper
eukaryoter har sekundært mistet sine mitokondrier (inkludert parasitten Gardia; men de har
gener av mitokondrielt opphav og organeller
(mitosomer, hydrogenosomer) som antas å være
omdannede mitokondrier) og som er stedet der
størstedelen av respirasjonen, energiproduksjonen, foregår, dvs. Krebs syklus og elektron-
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transport kjeden. Mitokondrier som inneholder sitt
eget DNA (mtDNA; og ribosomer, mitoribosomer) og forekommer i større mengder i cytoplasmaet hos nesten alle typer av eukaryotiske
celler (alle planter, alger og dyr), er ansvarlig for
den aerobe respirasjonen der kjemisk energi i
reduserte organiske næringsmolekyler overføres
til ATP molekyler gjennom en oksygen-avhengig
elektrontransportkjede, respirasjonskjeden, der
mitokondriene inneholder de nød-vendige
enzymene. Mitokondriene er oppbygd av to
membraner, der den indre membranen som er
foldet og danner ribber (cristae), løper inn i
mitokondriens indre til forskjellig grad (Se: Mitochondrial crest). Rommet mellom membranene
er det intermembrane området. Antall mitokondrier i en celle varierer fra 1 til 10 000, avhengig av
organisme og cellens utviklingsstadium. Mitokondrienes morfologi og størrelse er meget
variabel, lengden opp til 3 µm, diameteren rundt
1 µm. Mitokondriene kan også i enkelte celler
bevege seg og skifte fasong; fusjoner kan også
finne sted. Mitokondriene er delvis selvstyrte
enheter, de inneholder som nevnt sitt eget DNA
(mtDNA) og 70S mitoribosomer, tilsvarende
bakterier; de cytoplasmiske ribosomene hos
eukaryote celler er 80S noe som støtter hypotesen om at mitokondriene er opprinnelig endosymbiotiske
bakterier).
Det
mitokondrielle
genomet (mtDNA) omfatter rundt 100 til 10 000
kopier av en dobbelttrådet lukket ring som hos
mennesket er 16 569 basepar lang og koder for
13 proteiner av essensiell betydning for den
oksydative forforyleringen (energiproduksjonen)
og for sitt eget synteseapparat for proteiner
(rRNA og tRNA; de fleste mitokondrielle
proteinene stammer imidlertid fra cellens
cytoplasma da de kodes av kjerne DNA, nDNA).
Mitokondriene reproduserer gjennom binær
deling, delvis under kontroll av cellens kjerne.
Men det finnes ingen «kopi» av mitokondriets
genom i kjernens DNA, noe som igjen viser at
disse organellene er distinkte selvreproduserende enheter med stor grad av genetisk
autonomi (selv om flere mitokondrielle proteiner
kodes i cellekjernen, enn i mitokondriets genom).
Mitokondriene inneholder også enzymer, coenzymer, og andre cofaktorer som er nødvendige
for de enzymer som katalyserer respirasjonen
(O2 forbruket i cellene) og fosforyliseringen, da
mitokondriene er stedet for respirasjon, den
oksidative metabolisme og fosforylering (ATP

syntese, Krebs syklus og fettsyre oksidasjonen).
Mitokondrienes primærfunksjon er syntese av
ATP fra ADP. Mitokondrienes form, tilstedeværelse av et eget genom og en rekke andre
trekk, viser at mitokondrier (som kloroplaster,
plastider) opprinnelig var symbiotiske prokaryotiske organismer (aerobe bakterier) i de evolusjonære forløperne til de eukaryotiske celler; og
oppstått gjennom en fusjon mellom arkebakterier
(domenet Archaea) og en bakterie (domenet
Bacteria). Mitokondriet ble, evolusjonært sett,
innlemmet før kloroplastet som finnes i planter og
eukaryote alger. mtDNA som nedarves maternalt
(kun fra moren), har vist seg meget viktig ved
taksonomiske og fylogenetiske studier da det
utgjør et relativt hurtigmuterende DNA (muterer
10 ganger raskere enn nDNA). Se: ATP, Krebs
cyclus, Electron transport chain, Mitochondrial
DNA, Mitochondrial genome og Svedberg unit.
MITOGEN: Mitogen, en agens som stimulerer
cellen til å gjennomløpe mitose. Se: Mitosis.
MITOME: Mitom, protoplasmatisk nettverk.
MITOPLAST: Mitoplast, mitokondrium der den
ytre membranen er fjernet mens den indre
membranen er intakt.
MITOSIS (Equational division, Karyokinesis):
Mitose, kjernedeling, celledeling, en delingsprosess hos eukaryote celler som produserer to
genetisk like datterceller som er lik foreldercellen.
Med andre ord, en type kjernedeling som
resulterer i to datterceller med kjerner som
inneholder det samme antall og type kromosomer
som morcellen, dvs. er eksakte replika av forelder genomet. Mitosen som kan studeres under
mikroskop, er en normal celledelingsprosess som
er karakteristisk for de fleste eukaryoter og medfører en fordobling av kromosomene etterfulgt av
en kjerne- og celledeling slik at det dannes to
datterceller identiske med utgangscellen ved at
hver datterkjerne har mottatt en kopi av kromosomsettet til foreldercellen. Prosessen begynner
med et kromosomenes DNA reproduserer seg
selv, deretter adskilles kromosomene slik at et
dublikat går til hver datterkjerne som dermed får
hvert sitt identiske kromosomkomplement med
tilhørende gener. Mitosen er den vanlige form for
kjernedeling i somatiske celler hos eukaryoter
hvor som nevnt, kromosomene kopierer seg selv
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og danner to genetisk like datterkjerner med
nøyaktig samme kromosomantall (ploidi-antall,
samme komplement) og derfor gener, lik den
morkjernen de stammer fra. Mitosen representerer derfor en genetisk kontrollert prosess
som koordinerer celleformeringen, da kjernedelingen normalt etterfølges av en celledeling.
Det finnes to hovedtyper av mitose blant eukaryotiske celler, den første der hele delingsprosessen skjer innen kjernen, den andre der
kjernemembranen forsvinner for så å komme til
syne igjen under telofasen. I mer detalj markerer
en mitose fullførelsen av en cellesyklus, starten
på den neste og en periodisk tilsynekomst av den
strukturen som kalles det mitotiske apparat.
Kromosomene øker generelt i antall før mitosen
(under S fasen av cellesyklus); selve mitosen er
oppdelt i fire faser (stadier): Profase, prometafase, metafase, anafase og telofase som overgår
i hverandre: (a) Profase, da kromosomene (hvert
kromosom består av to kromatider) blir kondensert og synlige i sitt artsspesifikke antall, kjernemembranen nedbrytes, nukleolus forsvinner,
spindelen dannes og kromosomene blir korte og
kompakte pga. oppkveiling i en spiral som
overfører dem fra en interfaseform, til en form
klar for transport. Hvert kromosom er longitudinelt
fordoblet unntatt i den regionen der centromeren
befinner seg, (b) prometafase, da spindelen er
formet og spindelfibrene festes til centromeren
via kinetokoren på hvert kromosom, deretter
beveger de seg til samme ekvatorialplan, (c)
metafase, da kromosomene arrangerer seg selv i
metafaseplaten (tenkt plate loddrett på spindelaksen ved spindelens ekvator der alle centromerene befinner seg). (Centriolen deler seg ved
profasens start slik at dattercentriolene kan
bevege seg til hver sin spindelpol; Se: Centriole),
(d) anafase, da de to søsterkromatidene blir
adskillt ved at hver centromer som funksjonelt er
en dobbeltstruktur, splittes og tar med seg et
kromosom til de motsatte polene (centriolene) i
spindelen, og (e) telofase, da spindelfibrene
forsvinner og de to datterkromosomer som har
nådd polene vender tilbake til sin dekondenserte
(utstrakte) fase og kjernelegemet (nukleolus) som
forsvant under mitosen, dannes sammen med
nye kjerner med kjernemembran. Telofasen
etterfølges vanligvis av cytokinese, dvs. deling av
cellens cytoplasma slik at det dannes to datterceller. De to kjernene er nå identiske i sitt
kromosomkomplement med den samme gen-

etiske informasjonen. Skjer det ikke noen kjernedannelse eller celledeling, kalles det endomitose
noe som kan resultere i endopolyploide celler
(Se: Polytene chromosome). Det forekommer
artsspesifikke forskjeller i både den mitotiske
prosessen og cytokinesen. Når cellen ikke
gjennomgår mitose er den i en interfase (resting
nucleus) der den kan gjennomløpe dupliseringer
av kromatidene ved siden av proteinsynteser.
Mitose forekommer overalt hvor celledelinger er
nødvendig for vekst eller aseksuell formering.
Hos mange mikroorganismer avviker mitosen fra
det som er beskrevet ovenfor. Se: Amitosis,
Centromere, Centrosome, Chromosome, Kinetochore, Meiosis og Propase.
MITOSPORE: Mitospore, diploid spore dannet
gjennom mitose. Se: Mitosis og Spore.
MITOSOME: Mitosom, et legeme som dannes fra
spindelfibrene i den forutgående mitosen; en rest
etter spindlen. Se: Mitosis og Spindle.
MITOTIC: Mitotisk, av eller med referanse til
mitosen. Se: Mitosis.
MITOTIC APPARATUS (Mitotic spindle):
Mitotisk apparat, mitotisk spindel, cytoskjelettstrukturene som kommer til syne under celledelingen, mitosen (og meiosen, meiotic spindle)
hos eukaryotiske celler og som har med
kromosomenes adferd og fordeling til dattercellene å gjøre. De viktigste delene av apparatet
omfatter kromosomene med centromerer og
kinetokorer, centrosomene (centriolene) og
spindelfibrene (mikrotubulene). Se: Centriole,
Centromere, Kinetochore, Meiosis, Microtubule
og Mitosis.
MITOTIC CENTER: Mitotisk senter, struktur som
regulerer spindelen og definerer de mitotiske
polene som kromosomene beveger seg mot
under mitosen og meiosen. Funksjonen til det
mitotiske senter er tilknyttet centrosomene
(centriolene) som forekommer oftest parvis hos
dyrene og visse former for sopp og alger. Se:
Centriole og Mitosis.
MITOTIC CROSSOVER: Se: Parasexual cycle.
MITOTIC CYCLE: Mitotisk syklus, stadiene en
eukaryotisk celle gjennomløper hver gang den
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deler seg og som omfatter en rekke prosesser
når kromosomene og andre cellekomponenter,
fordobler seg for å kunne lage to kopier. Deretter
deler cellen seg i to datterceller der hver celle får
en kopi av det fordoblede materialet. Se: Mitosis.

polene (centriolene); spindelen festes til kromosomenes centromerer via kinetokoren slik at
kromosomene dras til spindelpolene og dermed
adskilles i to identiske sett. Se: Kinetochore,
Microtubule, Mitosis og Spindle.

MITOTIC INDEX: Mitotisk indeks, antall celler i
en populasjon som er i mitose. Indeksen varierer
fra mer enn 10 % for enkelte celler holdt i kultur,
til mindre enn 1 % for vev in vivo. En mitotisk
indeks på 0,1 viser til at 10 % av cellene i en
populasjon er observert i mitose. Se: Mitosis.

MIXED: (1) Blandet, sammensatt, kombinert,
felles. Mixable, som kan blandes; (2) Forvirret.

MITOTIC INHIBITION: Mitotisk inhibering,
kunstig eller naturlig inhibering av celledelingen.
Ved kunstig inhibering med giftstoffer, ødelegges
spindelens mikrotubuler som er de strukturene
som drar kromosomene til hver sin side under
celledelingen. Mitotiske inhibitorer benyttes i
kreftbehandling da kreftceller er mer sensitiv til
inhibering av mitosen enn normale celler.
Metoden benyttes også i studiet av kromosomer
(cytogentikk) da man kan stoppe celledelingen
ved et stadium der kromosomene relativt lett kan
studeres nærmere. Se: Mitosis.

MIXED CULTURE: Blandingskultur, en kultur av
mikroorganismer som omfatter et større antall
arter og slekter.

MITOTIC OPTION: «Valget» en celle har til enten
å reprodusere gjennom mitose ved hjelp av
centrioler, dvs. bruk av spindelpolene, eller
produsere undulipodier ved hjelp av kinetosomer,
protein-strukturen ved basis av de eukaryotiske
undulipodiene (cilier og flageller). Se: Centriole
og Kinetosome.
MITOTIC POISON: Mitotisk gift, alle gifter som
virker negativt inn på et eller annet stadium i
celledelingen (mitosen). Se: Mitosis.
MITOTIC RECOMBINATION: Mitotisk rekombinasjon, den somatiske overkrysningen (Se:
Crossing-over) som kan skje mellom homologe
kromo-somer under mitosen, men som sjelden
foregår da kromosomene normalt ikke pares ved
mitose. Se: Parasexual cycle.
MITOTIC SPINDLE: Mitotisk spindel, struktur
omfattende mikrotubuler, centromerer (kinetokorer) og centrosomer (centrioler), dvs. det
spindel-formete systemet av mikrotubuler med
tilhørende strukturer som dannes under celledelingen i eukryotiske celler og som er ansvarlig
for vandringen av kromosomene mot spindel-

MIXED ASSOCIATION: Blandet assosiasjon, en
assosiasjon der mange arter konkurrerer
innbyrdes om dominans.

MIXED FLOCKS, HERDS OR SCHOOLS
(Social
commensalism):
Blandingsflokker,
flokker av en art som opptrer i en flokk av en
annen art som de furasjerer sammen med. Kan
ofte forekomme blant vertebrater. Se: Protocooperation.
MIXED INFECTION: Blandingsinfeksjon, samtidig infeksjon av en organisme med flere enn én
parasittart eller patogen.
MIXED NERVE: En nerve med både motoriske
og sensoriske nervefibre.
MIXED VACCINE: Blandingsvaksine, vaksine
som er konstruert for å gi beskyttelse mot flere
enn én parasittart eller patogen.
MIXING LAYER: (1) Innen meteorologi, blandingslag i de nedre deler av atmosfæren der
luftbevegelsene blir påvirket av jordens overflate
og hvor luftforurensninger blandes, blir spredt og
fraktet rundt. Under konveksjoner (Se: Convection) kan dette blandingslaget strekke seg til
mange kilometer over jorden, men er som oftest
stabilt kun opp til ca. 200 meters høyde; (2) Innen
limnologi, et vannlag godt blandet gjennom
bølgepåvirkninger og konveksjonsstrømmer (Se:
Thermocline).
MIXIS (Sexuality): (1) -miksis, reproduktive
blandinger (Se: Apomixis, Endomixis); (2) Miksis,
tilstanden hos de organismer der befruktningen
eller relaterte prosessser, resulterer i markerte,
alternerende diploide og haploide faser; (3)
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Miksis, seksualitet, produksjon av nye individer
gjennom sammensmelting av gameter (eller
individer) som medfører en rearrangering av det
genetiske materialet i løpet av meiosen (Se:
Meiosis) eller syngami (Se: Syngamy) og som
medfører produksjonen av ett eller flere avkom
som avviker genetisk fra hverandre og fra
foreldrene. Se: Amphimixis, Amixis, Apomixis og
Automixis.

ut fra c.g.s. enhetene (Se: Metric system). Den
elektriske enheten som ble valgt i tillegg til disse
tre hovedenhetene, var ampere. Dette systemet
dannet grunnlaget for SI systemet som er det
system som nå benyttes i praksis og all vitenskap.
ML (Millilitre): Forkortelse for: Milliliter (10-3).
MLD: Se: Minimum lethal dose.

MIXOCOEL: Miksocoel, den voksne kroppshulen
som stammer fra blastocoelet og sekundære
kroppshuler og som funksjonerer som et hemocoel. Se: Haemocoel og Hemocoel.
MIXOPLOIDY: Miksoploidi, antall kromosomer
varier i forskjellige celler, cellepolulasjoner eller
vevene i en organisme.
MIXOTROPHIC: Miksotrofisk, det å få sin næring
både gjennom autotrofiske og heterotrofiske
prosesser; brukt spesielt om enkelte symbionter
eller partielle parasitter som har kloroplaster og
kan oppta næring via fotosyntese, men er også i
stand til å oppta næring via fagocytose.
Mixotroph, miksotrof, organisme som benytter en
blanding (mix) av forskjellige kilder til energi og
karbon. Se: Autotrophy, Phagosytosis og
Heterotrophy.
MIXOTROPHY: Miksotrofi, evnen en organisme
har til å være både autotrof og heterotrof på
samme tid. Noe man kan finne hos bakterier og
protoktister der organiske stoffer kan tas opp og
fordøyes samtidig som at organismen kan
overleve som en kjemo-autotrof.
MIXTURE: Innen kjemi, mikstur, blanding av to
eller flere distinkte kjemiske substanser. I
homogene miksturer blandes atomene og
molekylene som i en gass eller løsning, mens i
heterogene miksturer beholder komponentene
deres individuelle kjemiske egenskaper. Til
forskjell fra sammensatte stoffer (kjemiske
forbindelser), kan de kjemiske substansene i
miksturer bli fraskilt fysisk (gjennom destillasjon,
krystallisasjon, etc.).
MIZZLE: Støvregn, tåket yr. Se: Drizzle.
m.k.s. UNITS: Metrisk system av enheter basert
på meter, kilogram og sekund og som er dannet

MM: Forkortelse for: (1) Millimeter (10-3) (mm,
millimetre); (2) Millimolar (mmol/l, mM); (3) Se:
Minimal medium; (4) Musculi, Mm) flertall av
musculus, muskel.
mmHg: Forkortelse for: Millimeter kvikksølv, en
tidligere brukt enhet for trykk lik det som under
standard atmosfære og gravitasjon tilsvarer en
høyde på 1 mm kvikksølv (= 133,322 pascal).
Standard atmosfære tilsvarer 760mmHg.
mmMOLE (Mmol): Forkortelse for: Millimol, én
tusendedels mol.
Mn: Se: Manganese.
MNEMON: Mnemon, hukommelsesenhet, en del
i hjernen assosiert med et spesielt sansesystem
og med en spesiell adferdsrespons på en gitt
stimulus som systemet mottar.
MNEMONIC (Memory device): Mnemonisk, som
hjelper på hukommelsen, enhver innlæringsteknikk som hjelper på hukommelsen av mottatt
informasjon og fremhentingen av den samme
informasjonen.
MNOEMOTAXIS: Bevegelser der minnet spiller
en rolle. Se: Taxis.
MOBBING: (1) Mobbing, gjentatt negativ eller
ondsinnet adferd fra én eller flere rettet mot en
som har vanskelig for å forsvare seg; (2) Innen
ornitologi, adferdsmønster som omfatter et
kollektivt angrep av en gruppe småfugler (byttet)
på en rovfugl (predator) som er for stor eller
aggressiv til å bli skremt bort av en småfugl
alene. Formålet kan også være å forvirre
predatoren eller å advare sine egne eller andre
individer, og også andre arter.
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MOBILE: Mobil, bevegelig, transportabel, ustabil.
Se: Vagile.
MOBILE GENETIC ELEMENT: Se: Transposable (genetic) element.
MOBILITY (Vagility): Mobilitet, bevegelighet,
lettbevegelighet, evnen eller tendensen en
organisme eller populasjon har til å forandre oppholdssted eller utbredelse (range) over tid. Se:
Vagility og Motility.
MOCKING: Se: Vocal mimicry, Imitation og
Mimicry.
MODAL: (1) Modal, som gjelder modalitet,
utsagnsmåte, modus; (2) Modal, tekstil, regenerert cellulosefiber som benyttes i en blanding
med bomull og polyester; (3) Modal analysis,
studiet av de dynamiske egenskaper av
strukturer under vibrasjon; (4) Modal haplotype,
opprinnelig DNA haplotype i en gitt gruppe
organismer; (5) Modal verbs, modale verb som
uttrykker modalitet: Burde, kunne, monne, måtte,
skulle, tore og ville.
MODAL NUMBER (Mode, Type number): (1)
Innen statistikk, modal verdi, det tall (Se: Mode)
av en rekke tall som forekommer hyppigst (Se:
Mean og Median); (2) Innen genetikk, det
vanligste antall kromosomer i en gitt taksonomisk
gruppe over artsnivå, uten nødvendigvis å være
gruppens opprinnelige kromosomantall (men ofte
brukt som et uttrykk for dette). Modal verdi
benyttes også for å beskrive det vanligste antall
kromosomer i en populasjon av kreftceller.
MODE: (1) Fremtredelsesform, måte, mote; (2)
Innen statistikk, typetall, modal verdi, den verdi
(eller klasse) i en gruppert måleserie (eller
statistisk fordeling) som opptrer hyppigst, dvs. et
sentralitetsmål som beskriver den tallverdien som
har det største antall observasjoner (er flest av).
Modal verdien benyttes gjerne hvis det er mange
av samme observasjoner som går igjen. Se:
Mean, Median og Modal number.
MODEL: Modell, form, mønster, eksemplar,
forbilde, modellere, forme, anlegge, avbilde,
danne, en fysisk eller teoretisk abstraksjon eller
forenkling av virkeligheten. En modell er et
formalisert uttrykk av et system, objekt, hendelse,

prosess eller teori som benyttes til kontroll eller
forutsigelser. Modeller baseres og konstrueres
(designes) ut fra utvalgte observerte data og
årsakssammenhenger som en hjelp til å forstå
sammenhengene i et system. Modeller eliminerer
mindre viktige eller tilfeldige detaljer, og kan
derfor betraktes som en forenklet, selektiv
tilnærming for å få fram i generalisert form det
som er fundamentalt viktig eller interessant. Er en
modell av et system tilstrekkelig nøyaktig, kan
den benyttes til å forutsi systemets adferd når
utvalgte mål og verdier i systemet forandres.
Deterministiske modeller baseres kun på
matematiske mål, verdier og relasjoner mellom
deler (komponenter) av systemet, slik at systemet kan testes uten at statistiske sannsynligheter kommer inn. Modeller kan konstrueres med økende kompleksitet, dvs. ut fra en
enkel start med essensielle størrelser og hvor
andre størrelser inkorporeres etterhvert som
behovet melder seg, eller som en kompleks
modell av et system der en etterhvert fjerner de
størrelsene og elementene som viser seg ikke å
være essensielle eller av større betydning.
Stokastiske modeller er statistiske modeller der
spesifikke, tilfeldige prosesser bygges inn i
modellen for å beskrive fenomener basert på
sannsynligheter, istedenfor på deterministisk
basis. Modellbygging viser til arbeidet med å
konstruere slike modeller som forenkler
problemer gjennom å balansere ønsket om en
fullstendig beskrivelse av virkeligheten med en
matematisk håndterbar beskrivelse. Det oppnås
gjennom å utelate mindre viktige variabler,
forandre egenskapen til enkelte variabler ved
f.eks. å holde dem konstante, forandre relasjonene mellom enkelte variabler f.eks. ved å
betrakte en funksjon kontinuerlig istedenfor
diskontinuerlig, eller å legge til eller utelate
enkelte faktorer som virker inn på systemet.
MODEL ORGANISM: Modellorganisme, organisme som studeres og betraktes representativ for
den kategorien som organismen tilhører eller
som et eksempel på en tilstand eller utviklingen
av en eller annen tilstand.
MODEM (MODulator-DEModulator): Modem,
apparat (hardware) som omformer data (signaler)
til digitalt format som gjør at man kan overføre
dem mellom computere (tidligere, telefontråder).
Modemet modulerer (modifiserer) signaler til
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elektromagnetiske bølger (vanligvis med høyere
frekvens), for f.eks. overføring gjennom rommet
(radiokommunikasjon) eller via kabel der samme
kabel kan samtidig overføre signaler med
forskjellige frekvenser. Målet med modemet er å
produsere signaler som lett kan overføres og
dekodes slik at den opprinnelige informasjonen i
signalene kan reproduseres.

mutasjoner. Muligheten for fenotypiske forandringer er begrenset til spesielle perioder og
utviklingsstadier avhengig av den karakter det
gjelder. Mange karakterer kan modifiseres over
lange perioder i et individs livssyklus, mens andre
igjen kan kun modifiseres under en kort periode
av livsløpet (den sensitive perioden). Se: Modificability, Morphosis og Phenocopy.

MODERATELY
REPETITIVE
SEQUENCE:
Innen gentikk, DNA sekvenser som gjentas fra et
relativt mindre antall ganger i genomet til oppimot
105 ganger.

MODIFIER (Modifying gene): Innen genetikk, et
gen hvis viktigste fenotypiske effekt er å
modifisere eller korrigere det fenotypiske uttrykk
av gener ved andre loci, dvs. de gjenkjennes
først og fremst på den innflytelse de har på andre
geners fenotypiske uttrykk. To hovedtyper
forekommer: (a) De som øker andre geners
mutasjonsfrekvens eller forsterker andre generes
fenotypiske uttrykk (enhancers, intensifiers,
extension genes), og (b) de som reduserer
effekten av andre gener eller fullstendig blokkerer
deres uttrykk i fenotypen (reducers, restriction
genes). Supressor gener forandrer uttrykket av
en mutant allel mot det fenotypiske uttrykk til villtypen eller det normale allel. Se: Gene interaction, Phenotype og Suppressor.

MODERN SYNTHESIS: Innen systematikk, moderne syntese, Neo-Darwinisme, sammensmeltingen på 1920 - 1930-tallet av Darwins evolusjons teori med Mendels arvelover noe som
resulterte i en forent evolusjonær teori, en
moderne syntese også kalt Neo-Darwinisme (Se:
Neo-Darwinism) og som senere ble grunnlaget
for studiene av evolusjon. Den moderne syntesen
er en evolusjonær betraktningsmåte der man tar
hva man vet om de genetiske prosessene og
variasjonene hos en dyre- eller plantegruppe og
forener det med miljø- og adferdsobservasjoner i
naturen for bedre å kunne forstå de evolusjonære
prosessene som former og forandrer organismer.
Den naturlige seleksjon betraktes som den
viktigste faktor i dannelse og evolusjon av
fenotyper. Se: Phenotype.
MODIFIABLE: Modifiserbar, omformelig, som
kan forandres, tillempes.
MODIFICABILITY: Innen genetikk, evnen en
genotype har til å forandre sin fenotype i løpet av
utviklingen som reaksjon på varierende
miljøbetingelser. Selve evnen til fenotypisk
modifikasjon er genetisk kontrollert. Se: Modification.
MODIFICATION: (1) Modifisering, modifikasjon,
endring, omforming, variasjon; (2) Innen biologi,
naturlig eller kunstig forandring i utseende
(morfologi, f.eks. kroppsstørrelse, form, farge,
vekstmønster), fysiologi (sensitivitet mot f.eks.
temperatur, lys) eller adferd (f.eks. næringsopptak, lyder) i løpet av et individs livløp; (2)
Innen genetikk, ikke-arvelige modifikasjoner,
forandringer i fenotypen til et individ pga.
miljøforhold i motsetning til forandringer pga.

MODULATION: (1) Innen elektronikk og teleteknikk, modulasjon, toneskifte, overgang fra en
toneart til en annen, forandring eller modifisering
(ved hjelp av en modulator) av en elektronisk
eller akustisk parameter til en annen, eller
prosessen og variere et elektronisk signal
(bærer) i henhold til mønsteret gitt av et annet
signal (f.eks. når et hørbart (audiofrekvens)
signal blir lagt inn i en høyfrekvent bærebølge for
radiooverføring) eller prosessen som fører til en
blanding av to forskjellige signaler til ett signal på
en måte slik at signalene senere kan adskilles
uten informasjonstap; (3) Innen cytologi, reversible forandringer celler kan gjennomløpe som en
reaksjon på forskjellige miljøbetingelser uten at
deres grunnleggende natur blir forandret; (4)
Interaktiv modifisering av celler i løpet av utviklingen.
MOHAIR: Angoraull, mohair, mohairfiberen er
glatt og tynn, krymper ikke og er meget glansfull.
Mohairplagg er luftige, silkebløte og varme, klør
lite og er behagelige. Mohairen kan deles inn i
flere kvaliteter.
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MOHOROVICIC DISCONTINUITY: Mohorovicic
diskontinuiteten (moho), seismisk diskontinuitet
(seismisk hastighetsdiskontinuitet) som adskiller
jordskorpen fra den underliggende mantel på
grunn av forskjeller i jordskorpens og mantelens
tetthet. Dybden på diskontinuiteten varierer fra 5 15 km under havbunnen og 30 - 50 km under
kontinentene (opptil 70 km under enkelte fjellkjeder).
MOIETY: (1) Halv, halvdel, to deler, del, en av to
like deler; noe som er delt eller kan deles; (2) Ett
sekund; (3) Innen antropologi, sosial gruppe,
tribe, folk, hver av de to grupper som forekommer
hos mange folk der samfunnet, stammen, klanen,
lokal- eller slektsgruppen, er delt i to grupper for
ritualer eller ekteskap. Delingen er vanligvis
basert på oppfatningen om forskjellig slektskap
eller herkomst; (3) Innen organisk kjemi, del av et
molekyl som vanligvis er gitt et navn da det også
kan forekomme i andre typer av molekyler.
MOISTURE: Fukt, fuktighet, væte, bløyte, bløtlegge. Fuktighetsinnholdet (moisture content) er
mengden vann som er til stede i en substans;
mengden kan uttrykkes på basis av våtvekten
eller tørrvekten. Se: Hydric.
MOL: Forkortelse for: (1) Grammolekyl (Se:
Mole); (2) Molekylær.
MOLAR (m, M, Molar concentration, Molarity):
(1) Innen kjemi, mål på konsentrasjonen av en
kjemisk substans, spesielt av et oppløst stoff i
løsning. Molaritet (molarity) er antall mol (mengde substans) av et løst produkt (solute) i én liter
løsningsstoff (solution). Én mol inneholder ett
grammolekyl (mol) av et løst stoff per liter løsning
(eller antall millimolekyl per milliliter løsning). En
molal oppløsning, til sammenligning, inneholder
ett grammolekyl av et løst stoff per kg oppløsning. (Se: Mole og Percentage concentration);
(2) Molar volume (Vm), molar volum, volumet som
ett mol av en kjemisk substans okkuperer ved en
gitt temperatur og trykk (vanligvis uttrykt som
dm3/mol for gasser og cm3/mol for væsker og
faste stoffer). Etter Avogadros lov inneholder like
volum av alle gasser ved samme trykk og
temperatur det samme antall molekyler; (3) Molar
concentration (molarity), molar konsentrasjon,
konsentrasjonen av en kjemisk substans uttrykt
som mengden substans per enhetsvolum av

løsning, vanligvis i mol per liter (mol/L; en løsning
på 1 mol/L er 1 molar, 1M). Avogadros konstant
er antall partikler (molekyler, atomer, ioner) som
forekommer i en mengde substans på én mol
(ca. 6,022 x 1023 mol-1); (4) Innen odontologi,
molar, kinntann, de store tennene som pattedyr
har bak i kjeven, bak premolarene og som
omfatter to eller flere på hver side i begge kjever.
Planteeterne har flate kinntenner for å male sund
plantekost, rovdyrene skarpe tilpasset det å kutte
maten i biter. Hos menneske kommer den tredje
og bakerste molaren først til syne i ungdommen,
den kalles derfor for visdomstannen; (5) Tilpasset
til å knuse, kverne, male, raspe, rive eller skrape
sund.
MOLD: Se: Mould.
MOLE: (1) mol (grammolekyl, mole of molecyles;
gramatom, mole of atoms), mengden av en
substans, måleenhet i SI systemet (International
System of Units) definert som mengden av en
kjemisk substans som inneholder like mange
kjemiske partikler (atomer, molekyler, ioner,
elektroner, fotoner) som det er atomer i 12 g av
karbon-12 (12C, karbonisotopen som per
definisjon har en relativ atommasse på 12). Antall
molekyler per mol kalles Avogadros konstant /
Avogadros tall (Se: Avogadros constant) som har
en verdi på 6,02214076 x 10 23. Én mol av en
substans har en masse utrykt i gram lik dets
molekylærvekt uttrykt i Dalton. Innen kjemi er mol
et hensiktsmessig mål for å uttrykke mengden av
stoffer som reagerer med hverandre og det
kjemiske produktet av reaksjonen, f.eks. i den
kjemiske reaksjonen 2H2 + O2 → 2H2O reagerer
2 mol av H2 og 1 mol av O2 og danner 2 mol av
vann (H2O). mol benyttes også til å beskrive
antall atomer, ioner eller andre elementære
enheter i en gitt prøve av en substans.
Konsentrasjonen av en løsning uttrykkes
vanligvis som dets molaritet (molarity) definert
som antall mol av oppløst substans i én liter
løsning (Se: Dalton, Molecular weight og Molar);
(2) Føflekk, skjønnhetsflekk; (3) Molo, havnedemning, stendemning; (4) Moldvarp, små
pattedyr i familien Talpidae i Eurasia og NordAmerika som er tilpasset et liv nede i jorden
(fossorial); (5) Moldvarp, person som undergraver.
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MOLECULAR: (1) Molekylar, molekylær, molekyl-, relatert til, består av eller produsert av
molekyler; (2) Av eller relatert til små individuelle
komponenter.
MOLECULAR BIOLOGY: Molekylærbiologi, gren
av moderne biologi som studerer livets molekylære grunnlag, dannelsene (biosyntesene),
strukturene, funksjonene og reguleringene til de
essensielle makromolekylene, biomolekylene
som forekommer i de levende organismene, og
da spesielt nukleinsyrene (DNA, RNA) og proteinene og deres interaksjoner. Det vitenskapelige
faget molekylærbiologi er basert på genetikk,
biokjemi, kjemisk fysikk og biomolekylenes
fysiske kjemi. Særlig blir DNA, RNA og proteinene studert i relasjon til gen uttrykking og
genmanipulering, ved siden av den molekylære
struktur og funksjon av cellens forskjellige
organeller og deler. Molekylær genetikk er en
spesialisert gren av molekylærbiologien.
MOLECULAR CLOCK (MODEL OF EVOLUTION) (Molecular clock hypothesis): Molekylær
klokke, figurativt uttrykk for en teknikk der en
benytter mutasjonsraten i gitte organiske molekyler for å bestemme det evolusjonære tidspunktet to eller flere livsformer utviklet seg fra
hverandre. Modellen eller hypotesen baserer seg
på at den evolusjonære forskjellen i nukleotid
ekvensene mellom to taksa og dermed i
proteinene som kodes av disse nukleinsyrene,
avviker fra hverandre proporsjonalt med den tid
det har gått siden de skilte lag. De biomolekylære
data som benyttes til dette, hentes spesielt fra
nøytralt DNA eller proteinenes aminosyre sekvenser. Man antar at raten i de evolusjonære
prosessene er tilnærmet like mellom forskjellige
utviklingslinjer uavhengig av den naturlige seleksjonen, og vil derfor generelt reflektere tidspunktet for oppsplittingen. Det krever imidlertid at
punkt mutasjoner oppstår tilstrekkelig regelmessig til at datering av slike fylogenetiske oppsplittinger (dikotomier) kan foretas, dvs. at det er
en direkte relasjon mellom mengden av molekylært avvik mellom to taksa og tiden som har
gått siden oppsplittingen av utviklingslinjene. Se:
Evolution, Molecular evolution, Molecular phylogenetic tree og Neutrality theory of evolution.
MOLECULAR CLONING: Molekylær kloning,
eksperimentell metode innen molekylær biologien

for å øke antall rekombinante DNA molekyler
gjennom replikasjon i en vertsorganisme. Kloning
er derfor å produsere replikasjoner av et molekyl
fra en organisme i en annen organisme. Kort
sagt, man tar det DNA som ønskes klonet,
behandler det med enzymer for å generere
mindre DNA fragmenter, kombinerer fragmentene med DNA i en kloningsvektor for produksjon
av rekombinant DNA molekyler (en vektor med
fremmed DNA kalles rekombinant DNA). Vi har
fire hovedtyper av vektorer: Plasmider (f.eks.
pBR322), virus vektorer, cosmider (hybride
plasmider) og kunstige kromosomer (BAC).
Rekombinant DNA introduseres deretter i en
vertsorganisme som er lett å dyrke, som f.eks.
bakterien (Escherichia coli). Det dannes da en
populasjon (klon) av bakterier der de rekombinante DNA molekylene også har dannet en klon
sammen med vertens DNA; vertene er nå
transgene, genetisk modifiserte organismer
(GMO). Man kan deretter selektere de organismene som inneholder rekombinant DNA og
gjennom screening finne de klonene med det
ønskede DNA innlemmet. Molekylær kloning har
blitt en viktig metode for å analysere strukturen
og funksjonen både til prokaryotisk og eukaryotisk DNA, og ikke minst for produksjon av
spesifikke gen produkter. Da praktisk talt enhver
DNA sekvens kan klones og amplifiseres, har
metoden for molekylær kloning fått utstrakt
anvendelse innen moderne biologi og medisin.
Se: Cloning, Gene cloning, Gene manipulation,
Plasmid og Recombinant DNA technology.
MOLECULAR DISEASE: Molekylær sykdom,
genetisk forårsaket biokjemisk defekt med patologiske konsekvenser for en organisme.
MOLECULAR DRIVE (Concerted evolution):
Molekylær drift, en prosess der antall mutasjoner
kan øke innen gen familier (gjennom homogenetisering) og innen en populasjon gjennom
fiksering av mutasjoner pga. en rekke mekanismer av ikke-gjensidig overførsel av genetisk
informasjon på eller mellom forskjellige kromosomer. Molekylær drift er forskjellig fra genetisk
drift ved at de forandringer i individuelle allel
frekvenser som forekommer, ikke er tilfeldige
som i genetisk drift; f.eks. oppdeles en populasjon av genetisk identiske individer i flere
populasjoner, vil genetisk drift fiksere forskjellige
alleler i de forskjellige populasjonene, mens
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molekylær drift vil medføre fiksering av samme
allel i de forskjellige populasjonene. Og molekylær drift er forskjellig fra naturlig seleksjon ved
at de fikserte allelene ikke nødvendigvis vil være
fordelaktige for organismens fenotype, men til og
med kan ha negativ effekt på organismens
fitness. Med andre ord, ved molekylær drift
erstattes ikke et allel med et annet pga. at det er
mer fordelaktig, men for at det forøkes mer
effektivt gjennom en rekke forhold knyttet til
replikasjon, rekombinasjon og DNA reparasjoner.
Mekanismene omfatter gen konversjoner (Se:
Gene conversion), usymmetriske overkrysninger
(unequal crossing-over), gen transponeringer
(Se: Transposition), «slippage replications» og
«slipped-strand misparings». Tilstedeværelse av
molekylær drift ses spesielt i evolusjonen av de
repeterte DNA sekvensene (Se: Repetitive DNA)
hos nær relaterte arter som kan forekomme
hyppig i genomet i flere hundretusen meget like
eller identiske kopier. Både molekylær drift,
genetisk drift og naturlig seleksjon representerer
alle evolusjonære krefter som kan skape
genetiske avvik mellom populasjoner. Se:
Concerted evolution; Genetic drift og Multigene
family)
MOLECULAR
EVOLUTION
(Biochemical
evolution): Molekylær evolusjon, prosessen på
det molekylære nivå som skaper forandringer
over generasjoner hos organismene, dvs. i DNA,
RNA og protein sekvenser, og som kan forstås
og klarlegges gjennom evolusjonsbiologiske og
populasjonsgenetiske prinsipper. Forandringene
omfatter tap (deletions), tillegg eller utvidelse
(additions), utbytting eller erstatning (substitutions) av enkelt nukleotider gjennom rearrangeringer av deler av genene eller dubliseringer av
hele gener eller genomer. Mekanismene som
medfører molekylær evolusjon omfatter tilfeldige
mutasjoner der nye permanente genetiske
varianter kan oppstå, opprettholdes og spredes
gjennom populasjoner pga. genetisk drift og
naturlig seleksjon, rekombinasjoner med genetisk
utveksling mellom kromosomer eller kromosomregioner, gen konversjoner der et allel i en
heterozygot omdannes til et annet allel pga.
feilreparasjon (Se: Mismatch repair) under
meiosen, genetisk drift der gen frekvenser
forandres gjennom generasjoner pga. rene
tilfeldigheter i små populasjoner eller naturlig
seleksjon der individene med best fitness har

størst sjanse for overlevelse og reproduksjon.
Etter en teori, den molekylær-evolusjonære
nøytralteori, anses de selektive fordelene av de
fleste alleler å være tilnærmet null, slik at
forskjellene som observeres mellom homologe
DNA sekvenser eller proteiner, kan betraktes mer
som et resultat av tilfeldige fikseringer av et av de
selektivt nøytrale allelene, enn som et resultat av
naturlig seleksjon. Se: Evolution, Molecular clock
model of evolution, Natural selection og
Neutrality theory of evolution.
MOLECULAR FARMING (Bio pharming, Molecular pharming): Molekylær dyrking, kombinasjonen av moderne bioteknologi (rekombinant
DNA teknologi) og planter for å produsere viktige
og ønskede farmakologiske produkter (PDP) som
terapeutiske medisiner og andre verdifulle
rekombinante proteiner, vaksiner og antistoffer
(men ikke mat), i store kvanta til lave kostnader.
Serum albumin var det første rekombinant
plante-produserte PDP, produsert i 1990 i
transgene tobakk og potet planter. Metoden for
molekylær dirking, benytter den samme
teknologien som man bruker for å skape genetisk
modifiserte nyttevekster, dvs. ved å introdusere
fremmed DNA i plantene.
MOLECULAR GENETICS: Molekylær genetikk,
biologisk fagområde som omfatter studier på et
molekylært nivå av de prosessene som ligger til
grunn for genenes struktur og funksjon.
Molekylær genetikk kan også betraktes som et
studium på et fysisk-kjemisk nivå av de genetiske
mekanismene som kontroller organismenes
metabolske prosesser. Molekylær genetiske
studier av kromosomer og gen uttrykning hos
organismer gir innsikt i arvens hemmeligheter,
mutasjoner og genetisk variasjon. Se: Genetics.
MOLECULAR HYBRIDIZATION: Molekylær hybridisering, fenomenet da enkelttrådet DNA
(ssDNA) eller RNA (ssRNA) molekyler sammenkobles (anneal) kunstig til dobbelttrådet DNA
(dsDNA) eller RNA (dsRNA), eller RNA/DNA. På
denne måten kan man estimere genetisk likhet
mellom molekyler. En dobbelttrådet DNA-sekvens er generelt stabil under vanlige fysiologiske
betingelser, men forandres disse f.eks. ved å øke
temperaturen, vil det medføre dannelse av
enkelttrådet DNA som er komplementære til
hverandre (og kanskje til andre tråder i om-
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givelsene). Senkes temperaturen vil de enkelttrådete molekylene sammenkobles eller «hybridiseres» til hverandre igjen. Se: Complementary
base pairing.
MOLECULAR OXYGEN: Molekylært oksygen, to
par oksygenatomer (O2) som utgjør den vanligste
og minst reaktive form for oksygen.
MOLECULAR PHYLOGENETIC TREE: Molekylært fylogenetisk tre, evolusjonært utviklingstre
basert på molekylære data (nukleotid eller
aminosyre sekvenser) over tilstedeværelsen og
uttrykningen av utvalgte strukturelle gener som
viser den antatte evolusjonære relasjonen
mellom forskjellige organismer. Evolusjonen av
disse sekvensene rekonstrueres ut fra en trinnvis
sammenligning av homologe genetiske sekvenser basert på maksimum parsimoni (Se:
Maximun parsimony), en metode som minimaliserer antall nukleotid forandringer eller
punktmutasjoner som er nødvendige for
dannelse av de forskjellige sekvensene. Lengden
på det evolusjonære treets grener, er proporsjonale med grad av aminosyre forskjeller mellom
sekvensene.
Fylogenetisk
systematikk
er
konstruksjonen av fylogenetiske trær basert på
slike delte karakterer. Se: Evolution, Molecular
evolutio, Molecular clock model of evolution og
Phylogenetic systematics.
MOLECULAR MIMICRY: Molekylær mimicry, det
at pattedyrceller (eget antigen) og fremmede
mikroorganismer (fremmed antigen, f.eks.
infeksiøse organismer), deler samme protein,
peptid-sekvenser eller strukturelle likheter med
hverandre. Infeksjoner kan da initiere og/eller
forsterke autoimmune reaksjoner og sykdommer.
Studier av autoimmunsystemer har fått økt
oppmerksomhet i den senere tid, da feil i
gjenkjennelse av eget antigen, kan gi alvorlig
sykdom. Man antar at én blant 30 personer i en
populasjon lider av en autoimmun sykdom, av
mange betraktet som tap av immunologisk
toleranse eller mutasjoner som programmerer
celledød. Se: Antigen og Apoptosis.
MOLECULAR SYSTEMATICS (Biochemical
taxonomy): Molekylær systematikk, studiet av de
levende organismenes (individer og arter)
evolusjonære relasjoner ved hjelp av biokjemiske
karakterer, dvs. nukleotid (DNA, RNA) og

aminosyre data. I praksis omfatter molekylær
systematikk ved hjelp av fylogenetisk analyse, å
øke innsikten i de fylogenetiske relasjonene
mellom organismer og de evolusjonære
prosesser som skaper diversitet gjennom å
sammenligne grad og antall av molekylære
forskjeller mellom sekvenser av funksjonelle,
homologe molekyler. Desto større forskjell
mellom sekvensene jo fjernere er også slektskapet mellom organismene de stammer fra. Da
antall molekylære forskjeller er generelt
proporsjonal med tid som har gått, sier
resultatene også noe om tidsskalaen for
dannelsen av forskjellene. Teknikkene som
benyttes innen molekylær systematikk varierer,
de omfatter f.eks. elektroforese, isoelektrisk
fokusering, serologi, karyologi, kromatografi,
restriksjonsanalyser (restriksjons-fragment-lengde polymorfisme; RFLP), DNA-DNA hybridisering og ren sekvensering av kjerne eller
mitokondrielt DNA og RNA, og parsimoni. (Se:
Cladistics, Parsimony og Phenetic classification).
Molekylær systematikk omfatter både påvisningen, beskrivelsen og forklaringen av den
molekylærbiologiske diversitet både innen og
mellom arter eller høyere taksa. Molekylær
systematikk påviste f.eks. at det eksisterer to
markert for-skjellige utviklingslinjer av bakterier:
Archaebacteria (arkebakterier) og Eubacteria
(ekte bakterier). Spesielt DNA-sekvensering er av
mange regnet som overlegne morfologiske
karakterer for fylogenetiske studier da gener er
tallrike og enklere å definere (lineære, ikke
multidimensjonale) og samtidig utgjør basisenheten for evolusjon. Men galt valg av genetiske
markører kan lett lede til gal tolking av de
fylogenetiske relasjonene. Se: Systematics.
MOLECULAR WEIGHT: Molekylvekt, vekten
eller massen av ett mol av et stoff uttrykt
vanligvis som gram per mol (g/mol). For
eksempel vann med molekylformel H2O har to
hydrogenatomer med atomvekt 1 og ett oksygenatom med atomvekt 16 i det periodiske
system, dvs. 2x1 + 1x16 = 18 g/mol. Mol er
standardmetoden i kjemi for å vise til hvor mye
substans som er tilstede. Ett mol av en substans
inneholder 6,022 x 1033 enheter (f.eks.
molekyler). Se: Atom mass unit og Mole.
MOLECULE: Molekyl, småpartikkel, elektrisk
nøytral partikkel eller enhet (uten elektrisk
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ladning) av variabel størrelse med minst to
atomer som deler ett eller flere elektroner som er
sterkt bundet (kovalente bindinger) og kjemisk
avmettet (alle atomets bindinger er brukt).
Molekyler kan bestå av like eller ulike atomer;
makromolekyler, store molekyler, er f.eks. proteiner og DNA. Har samlingen molekyler ladning,
kalles de ioner. Molekyler bygget opp av ioner,
kalles salter. Er ikke alle bindingene i bruk, er
samlingen et radikal. Molekyler er således en
gruppe definerte atomer som er assosiert på en
spesifikk måte og representerer en av de
fundamentale enhetene som danner kjemiske
stoffer og substanser (molekylforbindelser) i
naturen. Molekylet er den minste enheten i et
grunnstoff eller kjemisk sammensatt stoff som
kan eksistere uavhengig og som har alle
kjemiske egenskaper til grunnstoffet eller det
sammensatte stoffet, og som kan ta del i en
kjemisk reaksjon. Krystaller har ingen adskilte
molekyler da hele krystallen fungerer som et
molekyl.
MOLE FRACTION: mol fraksjon, konsentrasjonsenhet definert til å være likt antall mol av en
komponent delt på det totale antall mol i en
løsning. Med andre ord, forholdet mellom antall
mol av en komponent i en blanding til det totale
antall mol i blandingen. Mol fraksjonen av alle
komponentene tilsammen i blandingen, utgjør 1.
MOLLISOL: Mollisol, det sesongmessig aktive
laget over permafrosten som tiner om sommeren
og fryser om vinteren.
MOLLUSC: Bløtdyr, arter i dyrerekken bløtdyr
(Mollusca) som omfatter: Urbløtdyr (Monoplacophora), markbløtdyr (Aplacophora, omfatter
bukfurede markbløtdyr (Solenogastres) og ufurede markbløtdyr (Caudofoveata)), leddsnegler,
skallus (Polyplacophora), snegler (Gastropoda,
omfatter lungesnegler (Pulmonata) og gjellesnegler: Forgjellesnegler (Prosobrachia) og bakgjellesnegler (Opisthobranchia)), sjøtenner (Scapopoda), blekkspruter (Cephalopoda) og muslinger (Bivalvia). Bløtdyr forekommer verden
rundt, både i ferskvann, sjøvann og på land.
MOLLUSCICIDE: Sneglemiddel, kjemiske substanser som dreper snegler og andre bløtdyr i
vann (f.eks. koppersulfat).

MOLT: Se: Moult.
MOLTEN: Smeltet, støpt.
MOLTINISM: Polymorfer av forskjellige biotyper
eller strainer som gjennomløper et forskjellig
antall hudskifter som larver. Se: Ecdysis.
MOLYBDENUM: Molybden (Mo), sølvaktig, hardt
metallisk grunnstoff som tilhører overgangselementene, med atomnummer 42, atommasse
(u) 95,94, smeltepunkt 2 610oC og kokepunkt 5
560oC. Molybden brukes i stållegeringer. Kjemisk
er molybden ikke reaktivt og upåvirket av de
fleste syrer, men oksiderer ved høye temperaturer. Molybden er et sporelement som er kjent
for å kunne rense kroppen for giftige substanser,
generere energi, støtte dannelsen av hemoglobin
og lette symptomer som arthritis og asthma, men
samtidig er giftig i større mengder.
MOMENTUM: Momentum, kraftmoment, drivende kraft, fremdrift, fart, bevegelse, moment,
viktig punkt, vekt; lineært momentum til en
partikkel refererer til produktet av massen ganger
partikkelens hastighet og utgjør en vektor enhet
rettet gjennom partikkelen i bevegelsens retning.
MONACMIC: Monakmisk, som har kun én topp i
mengde eller antall hvert år, f.eks. i populasjonsstørrelse under vekstsesongen (brukt f.eks.
om vannlopper). Se: Diacmic og Polyacmic.
MONAD: (1) Monad, tenkt enhet eller livspartikkel som kan utvikles til et dyr eller plante;
en ikke-eksisterende enhet, lik pangene og
homunculus; (2) Én enkelt celle som er produsert
av en meiocytt som konsekvens av feil i den
meiotiske prosessen; (3) Et enkelt genom med
det tilhørende proteinsyntese-apparatet, lik en
prokaryotisk celle.
MONANDROUS MATING SYSTEM: (1) Innen
biologi, monandrisk paringssystem, det at en
hunn har eller prefererer kun én enkelt hannlig
paringspartner over en gitt tidsperiode (paringssesong; Se: Polyandrous mating system og Polyandry); (2) Innen botanikk, planter eller blomster
med kun én støvbærer (stamen) eller støvknapp
(anthera).
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MONANDRY: (1) Paringsmønsteret der en hunn
har til enhver tid kun én hannlig seksualpartner;
(2) Tilstanden å ha kun én enkel støvbærer
(stamen) eller støvknapp (anthera).
MONARCHISTIC DOMINANCE (Monarchy): Et
individs dominans av en intraspesifikk gruppe
gjennom innvirkninger på interaksjonene mellom
gruppens medlemmer.

MONGREL: Blandet, kjøter, uekte, bastard.
MONIA: Isolert.
MONILIFORM: Perle- eller bønnesnorformet,
leddet eller sammensnørt ved regulære intervaller slik at det ligner perler eller bønner tredd
på en snor. Se: Turulose.
MONILIOSIS: Se: Candidosis.

MONARSENOUS: Se: Polygamous.
-MONAS: Suffiks som betyr en enhet.
MONDE: Verden, folk.
MONERA: Monera, et eget rike av encellede
prokaryote (mangler kjernemembran) mikroorganismer (eller celler) som omfatter alle
Archaebacteria (arkebakterier), Eubacteria (ekte
bakterier) og Cyanobacteria (blågrønnbakterier);
ca. 5 000 arter er beskrevet. Bakterienes genetiske materiale består vanlivis av et langt,
kovalent lukket og sirkulært, tett sammenpakket
DNA molekyl (Se: Chromonema). Prokaryoter er
haploide med kun ett kromosom per celle,
reproduksjonen er aseksuell uten mitose eller
meiose. Bakterier kan ta opp næring gjennom
absorpsjon, de kan være kjemosyntetiske,
fotoautotrofe eller fotoheterotrofe. De kan ha
anaerobisk, fakultativ eller aerobisk metabolisme,
og de reproduserer aseksuelt (binær fisjon). Det
viktigste området for metabolsk aktivitet i
bakterier, er selve plasmamembranen. Bakterier
har ikke noe kjønn, men overføring av gener kan
allikevel skje på én av tre ulike måter: (a) Gener
kan tas opp fra omgivelsene i en prosess kalt
omforming (transformation), (b) gener kan bli
overført ved hjelp av virus, såkalt transduksjon
(transduction; ved at f.eks. et bakteriefag introduserer fremmed DNA), eller (c) overføring av
gener ved bakteriell konjugasjon (conjugation)
ved direkte kontakt. Bakterier kan være bevegelige (ved glidning eller ved hjelp av flageller)
eller ubevegelige. De kan være solitære,
filamentøse, danne kolonier eller myceler. Noen
produserer endosporer eller fruktlegemer. Se:
Kingdom.
MONERAN: Prokaryot, bakterier, medlemmer i
riket Monera. Se: Monera.

MONITORING: Overvåkning, avlytting, kontroll,
gjentagende observasjoner, mål eller evalueringer av miljømessige eller tekniske data for å
kunne følge forandringer over tid.
MONO-: Prefiks som betyr alene, én, enkelt.
MONOALLELIC: (1) Monoallelisk, polyploid der
alle allelene ved et gitt locus er like; (2)
Monoallelisk, kun ett av de to kopier av et gen er
aktivt og blir uttrykt (transkribert). Et eksempel er
X kromosom genene som forekommer hos
hunner i to kopier, her vil det ene av de fleste X
kromosom genene være inaktivert og ikke uttrykt
(X chromosome inactivation); fenomenet forekommer også i visse autosomale gener. Generelt
vil imidlertid de fleste gener i genomet til diploide
organismer utrykkes fra begge alleler.
MONOBASIC: Innen taksonomi, beskrivelse av
slekter basert på kun én art.
MONOCARPIC (Semelparous): (1) Planter som
blomstrer, produserer frø for deretter å dø (Se:
Polycarpic og Semelparous); (2) Det å produsere
kun én frukt eller ha kun én fruktperiode i løpet av
livssyklus (Se: Uniparous).
MONOCENTRIC: (1) Monosentrisk, det å ha ett
(kontroll)senter; (2) Det å ha én sentral del, som
kromosomer med en enkelt diskret centromer
(Se: Centromere og Polycentric); (3) Celledeling
der spindelen har kun én pol (Se: Unipolar).
MONOCHROMATIC: (1) Monokromatisk, det å
bruke eller ha kun én farge (unicoloured); (2) Lys
eller annen stråling med én bølgelengde eller
frekvens.
MONOCHRONIC: (1) Monokronisk, som opptrer
bare én gang eller som er relatert til eller datert til
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en spesiell tidsperiode (Se: Synchronic); (2) Det
å utføre oppgaver etter hverandre, men kun én
om gangen.

identifisere blodgrupper eller fungere som meget
spesifikke og derfor effektive vaksiner. Se:
Polyclonal antibodies.

MONOCISTRONIC: mRNA som koder for bare
én polypeptidkjede eller ett protein; alle
eukaryote mRNA er monocistronic i motsetning til
prokaryotisk mRNA som er «polycistronic» og
koder for flere forskjellige peptider eller polypeptider. Se: Polycistronic og Polypeptide.

MONOCOTYLEDON (Monocot): Enfrøbladet,
blomsterplanter, frøplanter (angiospermer), som
har embryoer med bare ett frøblad (cotyledon).
Enfrøbladete planter har oftest smale blad med
parallelle nerver og hule eller bløte stammer.
Eksempler er liljer, orkideer og gress. Men noen
er store, treaktige, f.eks. palmer. Frøplanter
inndeles i to grupper, enfrøbladete og tofrøbladete blomsterplanter (ekte tofrøbladete =
eudicotyledons). Se: Angiosperm og Dicotyledon.

MONOCLIMAX: Monoklimaks, det teoretiske
klimatiske klimaks under en gitt regional
klimatype. Se: Polyclimax.
MONOCLINE: Innen geologi, forkastning i jordskorpen der berget går fra en tilnærmet horisontal stilling til å helle i en eller annen retning.
MONOCLINOUS: Som har både hannlige
(stamens) og hunnlige (pistils) kjønnsceller i
samme blomst. Se: Hermaphrodite, Pistil og Synoecious.
MONOCLONAL: Monoklonal, celler (en klon)
som nedstammer fra en enkelt opprinnelig celle.
Monoklonale antistoffer er antistoffer som er
produsert av identiske immunceller som er alle
kloner av en opprinnelig forelder celle (Se: Monoclonal antibody). Hybridomer (Se: Hybridoma) og
myelomer (Se: Myeloma) sekrerer monoklonale
immunglobuliner.
MONOCLONAL ANTIBODY (mAb): Monoklonalt
antistoff, antistoff fra en enkelt klon av plasmaceller, dvs. et spesifikt antistoff produsert i større
mengder av mange identiske celler som utgjør en
klon av en enkelt forelder celle holdt i kultur. Slike
cellepopulasjoner, cellekloner eller hybridodoma
celler, produseres gjennom kunstig fusjon mellom
en normal antistoff-produserende celle (lymfocytt)
som produserer det ønskete antistoff og kreftceller fra lymfevevet hos mus som er i stand til
kontinuerlig delinger og vekst. Hybridcellen
formerer seg derfor raskt og vokser in vitro som
cellekloner og derfor produserer store mengder
av antistoff-molekyler. Det medfører at disse
antistoffene kun gjenkjenner den samme
spesifikke determinanten på et enkelt eller komplekst antigen eller hapten; slike monoklonale
antistoffer kan derfor benyttes til å identifisere et
spesifikt antigen i en blanding av antigener,

MONOCULAR VISION: Monokulært syn, enøyd
syn, situasjonen når øynene sitter på hver sin
side av hodet. Det gir et synsfelt på 360o som er
fordelaktig for å kunne se farer som nærmer seg,
men i motsetning til binokulært syn (binocular
vision), gir det ikke nøyaktig avstandsbedømmelse.
MONOCULE: Et enøyet dyr (visse krepsdyr og
insekter).
MONOCULTURE: (1) Monokultur, kultiveringssystem med bare én art, strain eller klon av
mikroorganismer, dyre eller planteceller; (2)
Land- eller skogbruksmetode der store arealer
over lengre tid plantes med kun én art.
MONOCYCLIC: Monosyklisk, det å ha kun én
seksuell formeringsperiode under vekstsesongen
(forekommer f.eks. hos vannlopper og andre
heterogone organismer). Se: Heterogonic.
MONOCYCLIC PARTHENOGENESIS: Se: Holocyclic parthenogenesis.
MONOCYTE: Monocytt, en type leukocytter eller
hvite blodceller som dannes i benmargen og som
differensieres til makrofager og (myeloide) dendrittiske celler. De utgjør en del av det medfødte
immunsystemet i blod og kroppsvev, men spiller
også en rolle i det erhvervede (adaptive) immunsystem. Monocytter som omfatter de største
typene (10 - 20 µm) av leukocytter, har en nyreformet kjerne og er aktivt fagocyttiske og eter
bl.a. bakterier, virus og sopp. Monocyttene utgjør
opptil 7 % av de hvite blodcellene hos menne-
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sket. For høye nivåer av monocytter i blodet tyder
på kroniske infeksjoner.
MONOCYTOSIS: Se: Mononucleosis.
MONODELPHIC: Det å ha én uterus. Se: Uterus.
MONODENTATE: Se: Unidentate.
MONODOMIC (Monodomous): Monodomisk,
kolonier av sosiale insekter som bebor kun ett
rede. Se: Polydomic.
MONODON: Narhval, hornhval (Monodon monoceros), tannhval som tilhører narhvalfamilien
(Monodontidae).
MONOECIOUS: (1) Monøk, forente kjønn (autoicous), samme individ har både hannlige og
hunnlige reproduksjonsorganer og produserer
både mikro- og makrogameter, dvs. hannlige og
hunnlige gameter (Se: Hermaphrodite); (2) Innen
botanikk, biseksuelle planter som har de hannlige
og hunnlige organene på samme plante, men
adskilt (på forskjellige grener) (Diøke planter har
de hannlige og hunnlige blomstene på forskjellige
individer.) (Se: Dioecious, Trimonoecious og
Trioecious); (3) Det å være begrenset til kun én
vertsplante (f.eks. enkelte arter av bladlus). Se:
Synoecious.
MONOECIOUSNESS: Hos planter, samtidig opptreden av både hannlige og hunnlige kjønnsorganer; hos dyr kalt hermafrodittisme. Se:
Hermaphroditism.
MONOEMBRYONY: Monoembryoni, det å
produsere kun ett embryo fra et befruktet egg
eller ovum.
MONOESTRUS (Monoestrous): Som har bare
én reproduksjonsperiode i løpet av sesongen.
Se: Anoestrus, Dioestrus og Polyoestrus.
MONOFACTORIAL (Unifactorial, Monogenic):
Innen genetikk, monofaktoriell, fenotypiske
karakterer (eller kjønn) som kontrolleres av kun
ett gen. Se: Multifactorial (trait).
MONOGAMY: Monogami, éngifte, sosial organisasjon der én hunn og én hann danner et par for
livstid med tanke på reproduksjon (eller i det

minste i løpet av én reproduksjonssyklus). I
motsetning til ved polygami tar monogame
foreldrene seg nesten alltid av eggene eller
avkommet (ungene). Fenomenet forekommer
hos alle klasser av virveldyr og også hos en del
virvelløse dyr. Av virveldyr er fugl de mest (90 %)
monogame, der noen arter (storker, svaler) har
livslangt monogami. Monogami er ofte knyttet til
en tilbakevending til samme hekkeplass, da
hannen og hunnen i paret kan ha forskjellig
vinteroppholdssted. Se: Monogamous og Polygamy.
MONOGAMOUS: Monogam, som praktiserer
monogami, det å ha kun én paringspartner
(sexual partner, mate, spouse). Med andre ord,
en hann og hunn danner en vedvarende
forelderenhet. Se: Monogamy og Polygamous.
MONOGENEA: Haptormark (monogener), en
egen klasse av organismer innen rekken flatmarker (Platyhelminthes). Tidligere ble haptormarkene kalt monogene ikter og plassert innen
klassen Trematoda (ikter s.l.). Haptormarkene er
ektoparasitter på hud, vanligvis på gjellene,
huden, endetarmen eller urinblæren hos både
ferskvanns- og marine fisk, men også krypdyr,
amfibier og krepsdyr. En art finnes også på
pattedyr (flodhest). De har som navnet sier, en
direkte livssyklus, dvs. kun én vert i livssyklus.
Larvestadiet som klekkes fra et egg er ciliert og
kalles onchomiracidie og infiserer sluttverten
direkte uten noen form for aseksuell formering
som hos iktene (de digene iktene). Haptormarker
kan også adskilles fra iktene (digener) ved at de
har et stort festeorgan (opisthaptor) bak på
kroppen (Se: Holdfast). Se: Trematoda.
MONOGENERIC: Takson med kun én slekt.
MONOGENESIS (Monogony): (1) Monogenese,
utviklingen av organismer fra én celle eller en
enkelt enhet (unigenesis); (2) Direkte utvikling
uten metamorfose (Se: Metamorphosis); (3)
Aseksuell reproduksjon (Se: Asexual reproduction). Se: Monogenetic og Monogenous.
MONOGENETIC: (1) Monogenetisk, utvikling der
larven ligner på opphavet, dvs. uten metamorfose
(Se: Metamorphosis); (2) Symbiont eller parasitt
som har kun én vert i løpet av livssyklus (en
digenetisk parasitt har to verter, Se: Digenetic og
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Trigenetic); (3) Aseksuelt reproduserende organismer (Se: Asexual reproduction og Monogenous); (4) Det å produsere avkom av ett kjønn
gjennom arrhenogenese eller thelygenese (Se:
Arrhenogeny og Thelygeny). Se: Monogenic.
MONOGENIC: (1) Monogenisk (monomeric),
karakterer eller karaktertrekk som kontrolleres av
allelene på kun ett locus (gen; Se: Monofactorial).
Det i motsetning til di-, tri- eller polygenetisk
kontroll som er henholdsvis kontrollert av to, tre
eller mange ikke-allele gener (Se: Multigenic og
Multifactorial (trait)); (2) Kun produksjon av
hannlig eller hunnlig avkom (Se: Monogeny og
Monogenous). Se: Monogenetic.
MONOGENIC DISORDER: Feil forårsaket av en
mutasjon i et enkelt gen.
MONOGENOUS: Som har kun aseksuell reproduksjon; aseksuelt reproduserende organismer.
Se: Allelogenous, Amhogenous, Arrhenogenous,
Monogenic og Thelygenous.
MONOGENY (Merogony): Monogeni, produksjon av avkom der alle er av samme kjønn, dvs.
produksjon av enten hannlig (arrhenogeni) eller
hunnlig (thelygeni) avkom. Se: Arrhenogeny,
Merogony, Thelygeny og Amphogeny.
MONOGONEUTIC: Se: Univoltine.
MONOGENOMIC: Monogenomisk, relatert til et
enkelt genom.
MONOGONEUTIC: Se: Monovoltine.
MONOGONY (Monogenesis): Monogoni, monogenese, aseksuell reproduksjon, utvikling av egg
uten å være befruktet med spermatozoer. Se:
Asexual reproduction.
MONOGRAPH: Monograf, en publikasjon som
utgjør en omfattende undersøkelse som sammenstiller, integrerer, «alt» som er kjent i detalj
om et enkelt tema (ideelt sett på verdensbasis),
f.eks. et takson der både gamle og nye arter
inkluderes og organiseres ut fra de rådende
kunnskaper om gruppens fylogeni i verden.
MONOGYNOPAEDIUM: En samling av én hunn
(mor) og hennes umiddelbare eller direkte

avkom. Patrogynopaedium, en familiegruppe der
begge foreldre er sammen med avkommet over
en viss tid.
MONOGYNY: (1) Monogyni, tilstanden eller skikken å ha kun en kone om gangen; (2) Monogyni,
paring mellom en hann og en hunn; (2) Monogyni, forekomst av kun én dronning i en koloni av
sosiale insekter. Se: Oligogyny og Polygyny.
MONOHYBRID: (1) Monohybrid, hybrid som er
heterozygot for et gitt gen; (2) Hybrid eller avkom
mellom foreldre som er forskjellige ved ett locus
(gen); hver forelder er homozygot for et forskjellig
allel (AA og aa). Se: Monohybrid cross.
MONOHYBRID CROSS: (1) Monohybrid krysning, krysning mellom to individer som har
homozygote genotyper eller genotyper som er
dominante eller recessive (AA x aa) med det
resultat at alt avkom blir monohybrid med et
dominant og et recessivt allel for dette genet. I en
monohybrid krysning undersøkes arveforholdene
til en enkelt egenskap, mens i en dihybrid
krysning undersøkes arveforholdene til to uavhengige egenskaper. Det fenotypiske resultatet i
en monohybrid krysning er en 3:1 fordeling
(forutsatt ingen kobling mellom gener), mens i en
dihybrid krysning er resultatet en 9:3:3:1 fordeling (Se: Dihybrid cross); (2) Monohybrid
krysning, krysning eller hybridisering der kun én
egenskap med to alleler benyttes eller mellom to
individer som begge er heterozygot for det
samme par av alleler (f.eks. Aa x Aa).
MONOHYBRID INHERITANCE: Monohybrid arv,
arveforholdene av et allelomorft par. Monohybridforholdet (monohybrid ratio) indikerer proporsjonene mellom forskjellige typer av individer i F 1
generasjonen, produsert gjennom å krysse
individer som er genetisk identiske bortsett fra et
enkelt gen. Forholdet er 3:1 hvis én av
karakterene er dominant. Gregor Mendel var den
føste som gjorde eksperimenter av denne typen.
Se: Gregor mendel, Dihybrid cross og Monohybrid cross.
MONOKARYON: Monokaryon, sopphyfer eller
soppmycel der hver celle inneholder én haploid
kjerne, eller en soppcelle som produserer en
dikaryon i løpet av livssyklus. Se: Dikaryon og
Homokaryon.
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MONOKARYOTIC: Monokaryotisk, som har bare
én kjerne per celle.
MONOKINE: Monokin, løselig, biologisk aktivt
polypeptid utskilt fra monocytter og makrofager
og som virker på funksjonen til andre celler. Se:
Cytokine.
MONOLAYER: Ett lag, det at det forekommer
kun ett cellelag på et substrat.
MONOLEPSIS: Monolepsis, overføring av karakterer og karaktertrekk fra kun én av foreldrene til
avkommet etter en kryssbefruktning. Se: Amphilepsis.
MONOMER: Monomer, atom eller enkeltmolekyl
som kan binde seg til andre atomer eller molekyler og danne polymerer som er bygd opp av en
rekke forbundne monomere molekyler. Monomerer er en grunnleggende kjemisk substans
som kan koples med andre til dimerer, trimerer
eller polymerer gjennom å repetere en enkelt
kjemisk reaksjon. (Aminosyrene er monomerene i
protein-polymerene, nukleotidene er monomerene i nukleinsyre-polymerene.) Se: Polymer.
MONOMERIC: (1) Monomerisk, det som gjelder
kun ett segment, (2) Det som stammer fra kun én
del.
MONOMERIC PROTEIN: Monomerisk protein,
protein som består av kun én polypeptid kjede.
MONOMEROSOMATOUS: Som har alle kroppssegmentene sammensmeltet.
MONOMEROUS: Som har kun én del eller ett
ledd.
MONOMETROSIS (Haplometrosis): Monometrose, dannelse av en koloni av sosiale organismer fra en enkelt befruktet (fertil) hunn (f.eks.
dronningen hos sosiale insekter). Se: Pleometrosis.
MONOMIAL: Se: Uninomial name.
MONOMICTIC: Se: Mictic og Stratification (of
lakes).

MONOMORPHIC: (1) Monomorfisk, uniform, én
form eller morfotype (homomorfisk, isomorfisk),
dvs. det å ha samme fenotype hos alle individene
i en populasjon. En monomorf populasjon eller
takson har ingen genetisk fiksert, diskontinuerlig
variasjon, men består kun av en enkelt distinkt
morf (kontinuerlig (unimodal) variasjon kan
imidlertid forekomme innen populasjonen hvis
den er vidt utbredt (latifenisk), moderat (mesofenisk) eller noe mindre (leptofenisk) utbredt) (Se:
Dimorphic og Dimorphism, Polymorphic og Polymorphism); (2) Organismer som har bare ett
kjønn (hunn); (3) Populasjon der alle individene
har samme genotype i et gitt locus eller allel; (4)
Det å kun ha én type blomster på en individuell
plante. Se: Monomorphism.
MONOMORPHISM: (1) Monomorfisme, det å
være monomorfisk; populasjon som omfatter kun
én form (Se: Monomorphic og Polymorphism); (2)
Hos sosiale insekter, forekomst av bare én
arbeiderkaste i en koloni; (3) En art som omfatter
kun det hunnlige kjønn (Se: Dimorphism).
MONOMORPHOUS LIFE CYCLE: Monomorfisk
livssyklus, livssyklus der de suksessive generasjonene omfatter kun én type individer og én
reproduktiv strategi.
MONONEME: En u-paret helix av nukleinsyrer
(som f.eks. forekommer i en kromatid) eller
kromosomer som består av et enkelt DNA før
replikasjonen, i motsetning til polytene kromosomer. Se: Chromatid og Polytene chromosome.
MONONUCLEOSIS (Monocytosis): (1) Mononukleose, unormal økning av mononukleære
hvite blodceller (monocytter) i blodet; (2) Infeksiøs mononukleose.
MONOPARENTAL: Det å omfatte kun hunner.
MONOPHAGOUS (Host-specific, Monotrophic,
Univorous): Som er tilpasset å kunne utnytte
kun én type føde, dvs. eter kun en spesiell dyreeller planteart eller er spesialisert på en enkelt
vertsart (Se: Host specific). Se: Oligophagous og
Polyphagous.
MONOPHENY: Monofeni, forekomst av bare én
fenotype i en populasjon (kontinuerlig variasjon
kan imidlertid forekomme). Se: Monomorphic.
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MONOPHYLETIC: (1) Monofyletisk, av eller
relatert til en enkelt bestand (stock); (2) Av, som
tilhører eller påvirker et enkel rekke (phylum) eller
annet takson av organismer; (3) Innen kladistikk,
som stammer fra en enkelt klad (Se: Clade); (4)
Innen fylogeni, monofyletisk, en naturlig gruppe
organismer (takson) som omfatter det nærmeste
felles (hypotetiske) opphav (forfar) og alle etterkommerne, dvs. som omfatter alt avkom (og som
ikke deles med noen annen gruppe) inkludert den
siste stamfaren (forelder taksonet). Med andre
ord, en monofyletisk gruppe (oftest takson) av
organismer som omfatter alt avkom fra det i tid
nærmeste felles opphav (stampopulasjon, fyletisk
stamme) til alle artene i gruppen, og inkludert
opphavet. Innen kladistikk kalles en slik monofyletisk gruppe, klad (en klad er den eneste
gruppen som ansees korrekt (valid) ved
konstruksjoner av kladistiske klassifikasjonsskjemaer. Et eksempel er fugl og krokodiller som
er de eneste levende representantene av en
monofyletisk gruppe, Archosauria, som er mer
beslektet med hverandre enn med de andre
krypdyrene. Derfor er gruppen krypdyr (reptiler)
som ofte benyttes i klassifikasjonssystemer, ikke
monofyletisk, men parafyletisk siden den
ekskluderer fuglene (Se: Diphyletic, Holophyletic,
Monophyletic group, Natural group, Oligophyletic,
Paraphyletic og Polyphyletic).
MONOPHYLETIC
GROUP
(Holophyletic
group, Monophyletic taxon, Monophylum,
Natural group): (1) Monofyletisk gruppe, gruppe
organismer av samme herkomst eller nedstammet fra en enkelt bestand (stock); (2)
Monofyletisk gruppe, takson eller klad i et
hierarkisk system av nedstamning, dvs. det felles
opphav (stamarten) og alt avkom som tilsammen
utgjør en «lukket» gruppe av arter. Med andre
ord, den nærmeste felles stamfar eller hypotetisk
opprinnelig art (definert ut fra et sett av
karakterer), og alle dens etterkommere og ingen
andre. Hvis alle medlemmene i et gitt takson
stammer fra det samme opphav (i snever mening
fra samme art), er de monofyletiske og
diagnostiseres basert på delte nedarvede
karakterer (synapomorfier) som skiller gruppen
fra andre grupper av organismer. Alle gruppene i
en naturlig klassifikasjon, er monofyletiske (Se:
Biospecies, Clade, Holophyly, Monophyletic,
Monophyly, Paraphyletic group, Polyphyletic

group, Semispecies, Superspecies og Synapomorphy).
MONOPHYLY: Monofyli, arrangementet av medlemmene i en fylogenetisk gruppe er en monofyli
(Se: Monophyletic group), dvs. alle medlemmene
i gruppen stammer fra et enkelt felles forfaderlig
opphav, populasjon eller stamart, der de
opprinnelige karakteruttrykk er til stede hos alle
medlemmene i gruppen. Med andre ord, de
stammer opprinnelig fra avkommet av en enkelt
kryssbefruktning eller Mendelsk (kryssbefruktende) populasjon. Søsterarter er monofyletiske i
motsetning til en polyfyletisk gruppe som
stammer fra mange ulike populasjoner, eller en
parafyletisk gruppe som kan mangle noen
monofyletiske undergrupper. Kravene for å kunne
kalle en gruppe monofyletisk, varierer. Evolusjonært orienterte taksonomer har en måte å se
dette på, kladistikere en annen måte. Holofyli
brukes av de evolusjonære taksonomene
synonymt med kladistenes monofyli. De eneste
reelle taksonomiske enhetene er sagt å være de
monofyletiske enhetene. Se: Holophyly, Monophyletic group, Paraphyly, Polyphyletic group,
Polyphyly og Taxon.
MONOPHYODONT: Det å ha et sett av tenner
der ingen tenner erstattes senere under
utviklingen; tannsettet beholdes gjennom hele
livet.
MONOPLANETIC: Det å ha kun et enkelt mobilt
stadium i løpet av livssyklus. Se: Diplanetic og
Polyplanetic.
MONOPLOID: Monoploid, enhver somatisk celle
eller individ med kun ett sett av kromosomer
(basisantall kromosomer), det laveste haploide
antall kromosomer i en polyploid serie. Se:
Aneuploid, Diploid, Euploid, Haploid, Hyperploid,
Hypoploid, Monoploid, Polyploid og Triploid.
MONOPLOIDY: Monoploidi, avvikende tilstand
hos en normalt diploid celle eller organisme, hvor
bare ett komplett sett av kromosomer er til stede.
Se: Monoploid.
MONOPLONTIC: Et monoploid individ, en haplont, eller en haploid fase i en livssyklus. Se:
Haplont, Haplontic (life cycle) og Monoploid.
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MONOPODIAL: Det å ha en enkelt hovedakse
med kontinuerlig vekst fra toppen og som gir
opphav til en rekke sidegrener (som dannes
årlig), som f.eks. hos gran.

en spesiell kromosomtype slik at kromosom
antallet blir 2n-1. Et menneske som er XO er
monosomisk for X kromosomet. Se: Aneuploid,
Disomic og Trisomic.

MONOPODIUM: Monopodium, der hovedaksen
(primærakse) fortsetter sin opprinnelige vekst
samtidig som det suksessivt dannes laterale
grener fra hovedaksen (bartre er et eksempel).
Se: Sympodium.

MONOSOMY: Monosomi, det å ha kun én kopi
av et gitt kromosom istedenfor det normale to per
diploid celle, dvs. en avvikende aneuploid tilstand
i en normalt diploid celle eller organisme hvor et
av kromosomene mangler sin homologe partner.
Se: Aneuploidy, Monosomic og Trisomy.

MONORCHIC: Det å ha én testikkel. Se: Diorchic.
MONOSACCHARID (Simple sugar): Monosakkarid, løselig sukker som ikke kan splittes i enklere
sukkerstoffer med lavere molekylvekt. Monosakkarider er de enkleste karbohydrater og
fungerer alene eller som monomerer i disakkarider; deres formel er et multippel av CH2O.
Monosakkaridene som ikke påvirkes av enzymer
og kan absorberes direkte av kroppen uten
forandringer, klassifiseres etter deres innhold av
karbonatomer (trioser har tre karbonatomer,
tetroser fire karbonatomer, pentoser fem karbonatomer, hexoser seks karbonatomer, etc.) og kan
deles inn i aldoser (har aldehyd gruppen -CHO)
og ketoser (har keton gruppen -CO-). Eksempler
på monosakkarider er glykose (med seks karbonatomer og en aldehydgruppe, dvs. aldohexose)
og fruktose (med én ketongruppe, dvs. ketohexose) og galaktose (stereoisometrisk med
glukose). Monosakkaridene kan oksideres og gi
sukkersyrer, de kan også med fosforsyre gi fosfat
estere som er viktige i cellemetabolismen, og
være optisk aktive og også danne ringformede
molekyler.
MONOSOME: (1) Monosom, uparet kjønnskromosom (et enkelt X kromosom er vanligvis til
stede i det heterogametiske kjønn hos enkelte
organismer). Monosomer opptrer (unormalt) i
mange aneuploider (Se: Aneuploidy); (2) Kromosom som mangler ett allel (Se: Polysome); (3) Et
enkelt ribosom bundet til mRNA (Se: mRNA og
Ribosome).
MONOSOMIC (Haplosomic): Monosomisk, det å
ha ett mindre enn det diploide antall kromosomer,
dvs. en celle eller individ som er diploid (eller
allopolyploid som er funksjonelt diploid), men
som av en eller annen grunn har bare én kopi av

MONOSPECIFIC: (1) Innen taksonomi, monospesifikk slekt, slekt som omfatter kun én art; (2)
Innen immunologi, monospesifikt antiserum,
serum som inneholder antistoff som er reaktivt
kun med ett antigen eller antigenetisk det erminant (Se: Antigenic determinant).
MONOSPERMY: Monospermi, inntrengningen i
et egg (ovum) av bare én spermie i løpet av en
normal befruktning. Se: Dispermy og Polyspermy.
MONOSPORE: Monospore, aseksuell formeringsenhet dannet av et enkelt sporangium. Se:
Sporangium.
MONOSTROMATIC: Cellestruktur som er kun ett
cellelag tykt.
MONOTAXIC: Som tilhører samme taksonomiske gruppe.
MONOSTOME: Monostom, én munn, refererer til
arter av digene ikter (underklasse Digenea blant
flatmarkene, Platyhelminthes) som har kun én
sugeskål (eller ingen), vanligvis munnsugeskålen
mens de mangler buksugeskålen.
MONOSTOME
CERCARIA(E):
Monostom
haleikte (cercarie) med en muskulær fremre
sugeskål og ingen ventralsugeskål; ikter som
encysteres på objekter i vann. Se: Cercaria(e).
MONOTHELY: Monoteli, polyandri der én hunn
befruktes av flere hanner. Se: Polyandry.
MONOTHETIC: Monotetisk, det å bruke en
enkelt eller et fåtall karakter som basis for en
eller annen konstruksjon, f.eks. for klassifi-
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kasjonen av organismer innen et takson. Se:
Polythetic.
MONOTHETIC CLASSIFICATION: Monotetisk
klassifikasjon, enhver form for klassifikasjon som
er basert på et begrenset utvalg av karakterer,
vanligvis i form av «til stede eller mangler». Slike
klassifikasjoner kan variere, avhengig av valget
av karakterene. Se: Polythetic classification.
MONOTHETIC KEY: Monotetisk nøkkel, numerisk klassifikasjonssystem i en dikotom bestemmelsesnøkkel der hver kuplett (Se: Couplet) har
enkle motsatte utsagn som krever enten-eller
svar. Se: Polythetic key.
MONOTOKOUS (Monotocous): (1) Som har
kun ett avkom per kull; (2) Som setter frukt kun
én gang i en livssyklus. Se: Ditokous, Oligotokous, Polytokous og Uniparous.
MONOTOPIC: Monotopisk, organismene i et
takson som har oppstått kun én gang f.eks.
gjennom mutasjon, eller som bare forekommer i
et spesielt område eller region. Monotopism,
monotopisme, en enkelt oppkomst av en systematisk gruppe eller en opprinnelse av en
systematisk gruppe på et gitt sted. Se: Polytopic.
MONOTREME: Monotrem, medlem i hovedgruppen kloakkdyr (Monotremata) i klassen
pattedyr (Mammalia).
MONOTROPIC: (1) Monotropisk, det å besøke
kun én sort av blomster for nektar (Se: Nectar,
Oligotropic og Polytropic); (2) Se: Monotropism.
MONOTROPISM: Monotropisme, orienterende
bevegelse, men kun i én retning (monotropic).
Se: Tropism.

(3) Monotypisk, en populasjon som er fenotypisk
stabil og ikke kan oppdeles i mindre enheter. Se:
Polytypic og Monotypy.
MONOTYPIC SPECIES: Monotypisk art, art som
ikke er oppdelt i underarter (geografisk forskjellige former) som er navnsatt. Se: Polytypic.
MONOTYPY: (1) Monotypi, situasjonen der et
takson er etablert med kun ett direkte underliggende (subordinate) takson, f.eks. en slekt
som inneholder kun én art; (2) Monotypi, art som
er basert på kun et enkelt individ.
MONOUNSATURATED FAT: Monoumettet fett,
fettsyre med kun én dobbel eller trippel binding
per molekyl. Se: Unsaturated fatty acid.
MONOVARIAL: Det å ha kun én eggstokk
(ovarium) eller fruktknute.
MONOVOLTNE: Se: Univoltine.
MONOVULAR TWINS: Se: Identical twins.
MONOXENIC: Det å holde en parasitt som bare
trenger én vertsart, i kultur gjennom parasittens
livssyklus. Se: Axenic, Dixenic, Polyxenic, Synxenic og Xenic.
MONOXENIC PARASITE (Ametoecious parasite): Parasitt som er vertsspesifikk, dvs. som
infiserer og reproduserer i kun en enkelt vertsart.
Se: Parasite.
MONOXENOUS: Se: Autoxenous.
MONOZOIC: Monozoisk, refererer til monozoer,
små bendelmark hvis kropp (strobila) består av
én enhet; bendelmark uten ledd (proglottider),
dvs. er ikke strobilerte. Se: Polyzoic.

MONOTYPE: (1) Monotype, ethvert takson
basert på én type, holotype (Se: Type); (2) Den
eneste arten i en nylig foreslått slekt; (3) Innen
bakteriologi, strain brukt av en forfatter som
holotype, men ikke bestemt som slik (Se: Designated).

MONOZYGOTIC TWINS (Identical twins):
Monozygotiske tvillinger, tvillinger produsert fra
samme befruktede egg; slike tvillinger er genetisk
identiske og av samme kjønn. Se: Dizygotic twins
og Identical twins.

MONOTYPIC: (1) Det å ha kun én form; (2)
Monotypisk, takson som kun omfatter ett
underordnet takson, dvs. en familie med én slekt,
en slekt med én art eller én art med én underart;

MONSOON: Monsun, sesongmessig klimaperiode da en kjølig tørr periode avløses av en varm
fuktig periode, en sesong med vind og regn i
tropiske områder. Monsun refererer til kontinu-
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erlige vinder der retningen og hastigheten årlig
veksler som et resultat av de sesongmessige
temperaturforandringene og omslaget i de subtropiske jetstrømmene (Se: Jet stream), slik som
fralandsvind når landet er relativt kaldt og
pålandsvind når landet er relativt varmt. På grunn
av topografiske forskjeller kan monsunforholdene variere fra sted til sted. Monsunen er sterkest
i India, Pakistan, Sør-øst Asia og Kina.
MONSTROSITY: Monster, uhyrlighet, misfoster,
vanskapning, monstruositet, et unormalt eller
sterkt avvikende individ. Se: Teratological specimen.
MONSTROUS: Avskyelig, faretruende, forferdende, gresselig, monstrøs, uhyrlig, vanskapt.
MONTANE: (1) Berg-, fjell-, fjellregioner, det ofte
kjølige og fuktige innlandet over tregrensen; (2)
Det å forekomme i fjellregioner, eller barskoger i
fjellområder.
MONTE CARLO METHOD: Innen statistikk,
diverse computer algoritmer som baserer seg på
gjentatte, tilfeldige sampler for å oppnå numeriske resultater, dvs. en metode for konstruksjon
av simuleringsmodeller for diskontinuerlige fordelinger av data der sannsynligheter og sjanse er
involvert, dvs. stokastiske modeller. Både det
romlige aspekt og tidsaspektet er med som
variabler i modellen der utviklingsstadiene i den
romlige fordelingen, avhenger av de forutgående
stadier og til en viss grad av sjanse.
MONTHLY AVERAGE: Månedlig gjennomsnitt,
månedsmiddel, gjennomsnittsverdien av en målt
størrelse eller komponent på månedlig basis (30
dager).
MONTICLE: Knatt, haug, lite fjell.
MONTICOLOUS: Som lever i fjellområder.
MOO: Raut, raute, si mø.
MOON: (1) Måned; (2) Drømme, vandre drømmende omkring, gå og drømme; (3) Måne,
jordens eneste satelitt som går rundt jorden på
27 dager, 7 timer og 43,25 minutter (siderisk
måned). Det nærmeste månen er jorden i sin
bane er 348 292 km. Gjennom hvert omløp

roterer månen én gang slik at den alltid vender
samme side mot jorden. Tiden fra en nymåne til
den neste er 29 dager, 12 timer og 44 minutter
(lunar måned, synodic måned). Se: Tidal current.
MOOR (Moorland, Bog, Mash, Swamp): (1)
Hei, mo, vidde; (2) Myr, marsk, sumpmark, område som er vannmettet størstedelen av året og
med et materiale som vanligvis er av organisk
opprinnelse, dvs. oftest en sur opphevet torvmyr
dominert av lavtvoksende lyng og innslag av
gress og starr i enkelte områder. Myr kan videre
inndeles etter topografi (f.eks. palsmyr, soligen
myr, strengmyr, teppemyr og topogen myr) eller
næringstilstand (f.eks. minerogen myr og ombrogen myr) (Se: Fen, Heath og Peat); (3) Fortøye,
legge for anker.
MOOSE: Se: Elk.
MOR: Skogsjordtype med et meget surt (pH 3,8)
humusskikt, skarpt adskilt fra den underliggende
mineraljorden (A-horisonten), og sammensatt av
forskjellige lag av organisk materiale på
forskjellige nedbrytningsnivåer, der både dyre- og
plantematerialet er synlige og der den mikrobiologiske nedbrytningsaktiviteten er begrenset,
bortsett fra sopp aktivitetene, pga. mangel på
oksygen i jorden. Mor forekommer særlig under
granskog eller i et åpent myrlandskap under
kalde, fuktige klimaforhold. Se: Soil og Mull.
MORAINE: Morene, breavsetning, skyvrand,
rygger eller avsetninger av materiale av ulik
kornstørrelse, transportert av en isbre, dvs. den
tilfeldige avsetning og akkumulering av et heterogent materiale av grus, sten og fragmenter av fjell
og berg av diverse opphav, ofte i en mer eller
mindre finere grunnsubstans (matriks). Morener
kan avsettes fra en smeltende isbre f.eks. langs
sidene av breen (sidemorener, lateral moraine),
ved bre enden (endemorene, terminal moraine),
midt i breen (midtmorene, mid-moraine) eller
under breen (grunnmorene, bunnmorene, ground
moraine) ved avsmeltningen. Klassifiseringen av
morenene baserer seg som vist, spesielt på
måten morener avsettes på. Se: Glacier.
MORASS: Morass, myr, sump lende, morass,
fuktig vannholdig myret område.
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MORATORIUM: Moratorium, utsettelse av et
vedtak eller enighet om å utsette en gitt aktivitet
en periode.
MORBID: Sykelig, usunt, ofte brukt om følelsesliv
og tanker.
MORBIDITY: (1) Sykelighet, morbiditet, tilstand
av dårlig helse eller annen kroppslig svakhet,
f.eks. på grunn av infeksjoner; (2) Andelen av
individer i en populasjon som lider av en eller
annen sykdom, f.eks. antall tilfeller per 1 000
(100 000 eller per million) av en gitt sykdom per
tidsenhet (morbidity rate; Se: Incidence). Se:
Mortality og Mortality rate.

linkage) der én morgan (M) er lik en overkrysningsverdi på 100 %, én decimorgan en verdi på
10 % og én centimorgan en verdi på 1 %. Med
andre ord, morgan representerer en enhet for
genetisk rekombinasjon gjennom overkrysninger
og viser til avstanden mellom to gener (loci) hvor
det i gjennomsnitt er én overkrysning per meiose.
Hos menneske er én centimorgan tilnærmet lik
en megabase. Se: Centimorgan og Map unit.
MORGANS CANON: Påstanden at adferd hos
dyr aldri skal tillegges en eller annen høyere
mental funksjon hvis adferden kan forklares ut fra
enklere prosesser.
MORIBUND: Nær døden, døende.

MORBID MAP: Innen genetikk, diagram som
viser de steder på kromosomet der gener
assosiert med sykdommer forekommer.
MORBILLI: Se: Measles.
MORBIPHOR: Smittsom, kontagiøs, overfører
sykdom.
MORDANT: Beis, beisfargestoff, etsemiddel,
substans som brukes i visse fargeprosesser.
Beisene er ofte uorganiske oksider eller salter
som absorberes av det som skal farges.
Fargestoffet danner deretter fargede komplekser
med beisen, der den endelige farge er avhengig
av både beis og det fargestoff som brukes.
MORELLO CHERRY: Morell, søtkirsebær (Prunus avium), en stenfrukt (Se: Cherry). Morelltre
vokser vilt i Vest-Asia og Europa, og i Norge
langs hele kysten opp til Nord-Trøndelag.
Moreller deles inn i to hovedgrupper: Lyse
moreller og mørke moreller med noe fastere
fruktkjøtt og mindre sten enn den lyse varianten.
Noen kjente morellsorter er: Van, Werderske
(Werderske hjerte), Dønningens gule, Kvit
spansk og Hedelfinger kjempe.
MORES (Mune): (1) Gruppe av organismer med
de samme økologiske krav og adferdskarakteristika; (2) Skikker, normer og adferd som er
akseptabel i et samfunn eller en sosial gruppe.
MORGAN (UNIT): Innen genetikk, morgan, enhet
som beskriver den relative distanse mellom loci
på et kromosom; en koplingsenhet (unit of

-MORPH- (-morpha): Affiks som betyr form,
utseende.
MORPH: (1) Form, morf, enhver fenotypisk
individuell variant av en art; lokal kryssbefruktende populasjon av en polymorf art som kan
identifiseres på basis av forskjellig morfologi
(eller adferd) fra andre populasjoner av arten
som den kan krysses med (Se: Trend).
Polymorfisme er forekomst av to eller flere klart
forskjellige morfer (eller former), dvs. klart
forskjellige fenotyper i en artspopulasjon. En morf
må bebo det samme habitatet på samme tid og
tilhøre en populasjon med tilfeldig paring
(panmictic population) (Se: Cultivar, Form, Forma
specialis, Race, Species, Strain, Subspecies og
Variety); (2) Gjennomgå eller har forårsaket å
gjennomgå en gradvis transformasjonsprosess.
MORPHEME: Morfem, den minste (morfologiske)
enhet som har mening i et språk eller ord og som
ikke kan oppdeles i mindre enheter med mening.
Se: Phoneme.
MORPHINE: Morfin, et alkaloid som er til stede i
opium. Morfin er et smertestillende (analgesisk)
narkotikum, og brukt innen medisinen for å redusere ekstrem smerte.
MORPHISM: Se: Genetic polymorphism og
Polymorphism.
MORPHOCLINE (Morphological transformation series): Morfoklin, morfologisk transforma-
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sjonsserie, gradert serie av karakteruttrykk innen
samme homologe karakter. Se: Trend.

morfologisk bevis for eksistensen av liv i tidligere
geologiske perioder.

MORPHOGEN: Morfogen, substans som bestemmer utviklingsretningen til deler av embryoet. Gjennom utviklingen produseres forskjellige
morfogener (som diffunderer inn i embryoet) i
morkroppen eller i selve embryoet, og gir konsentrasjonsgradienter som tilsammen danner et
kjemisk mønster som bestemmer den embryonale utviklingen. Morfogener regulerer også gen
aktiviteten i forskjellige regioner av embryoet og
derfor differensieringen av vev og organer under
utviklingen, morfogenesen. Se: Morphogenesis.

MORPHOLOGICAL MAP: Morfologisk kart, et
kart som viser detaljert relieffet til landformene i
et gitt område i forskjellige skalaer og gjennom
standardiserte symboler.

MORPHOGENESIS (The evolution of morphological structures): (1) Morfogenese, formdannelse, progressiv vekst, evolusjon av morfologiske strukturer; differensieringen og utviklingen
av vev og organer i en organisme som fører frem
til den voksne organismens form og struktur. Med
andre ord, den embryologiske utvikling og vekst i
løpet av ontogenesen. Morfogenesen omfatter
celledelingene og vevsdifferensieringene som
resulterer i en tredimensjonal struktur hvor de
forskjellige cellepopulasjonene er organiserte og
nøyaktig lokaliserte. En korrekt gjenkjennelse og
interaksjon mellom celler, er viktig for å oppnå de
rette fysiske og morfologiske relasjoner for det
enkelte vev og organ, og deres relative
plassering i embryoet. Hos flercellede organismer
legges det morfologiske grunnlag gjennom celleinteraksjonene på embryo stadiet (Se: Ontogeny); (2) Dannelsen av landformer, spesielt
basert på klimaets kontroll over de geomorfologiske prosesser (Se: Geomorphology).
MORPHOLOGICAL CHARACTER: Innen taksonomi, morfologisk karakter, en karakter som
beskriver en organismes form, struktur og
utseende (morfologi) for bruk spesielt innen
diagnostikk (artsbestemmelser).
MORPHOLOGICAL DIVERSITY: Morfologisk
diversitet, antall forskjellige morfologier i form,
struktur og utseende man kan finne blant
medlemmene i en gruppe, art eller klad, i et
geografisk område eller i en eller annen
økologisk enhet. Se: Biodisparity og Biodiversity.
MORPHOLOGICAL FOSSIL: Morfologisk fossil,
bevart form, avtrykk eller spor som et konkret

MORPHOLOGICAL SPECIES CONCEPT (Phenetical species concept): Det morfologiske artsbegrep, fenetiske artsbegrep, artsbegrepet der
en art er definert ut fra morfologisk forskjell fra
andre arter, dvs. en art er én eller flere populasjoner av organismer som ligner tilstrekkelig
morfologisk på hverandre (morfoart) og vurdert
tilstrekkelig morfologisk forskjellig fra andre
populasjoner og arter. En morfologisk artsdefinisjon kan være basert på multivariate tester
(analyse av data med mer enn én variabel) av
den statistiske morfologiske avstanden mellom
arter vurdert opp mot intraspesifikk variasjon. En
morfologisk art utgjør ideelt sett en klusterkategori som innen arten er kontinuerlig, men
mot andre arter, diskret. Det morfologiske artsbegrepet har stor anvendelse, men er subjektivt
da det ikke gir klare kriterier på hvor den
morfologiske grensen mellom arter skal trekkes.
De biologiske og de evolusjonære historiske
faktorene er ikke trukket inn i klassifiseringen av
organismene under dette artsbegrepet. Men
artenes morfologi er et sentralt kriterium uansett
artsbegrep for artene bør være mulig og igjenkjenne også i naturen ut fra utseende, dessuten
antar man at de morfologiske forskjellene, er de
tilstrekkelig store (statistisk signifikante), vil
avspeile biologiske, reproduktive forskjeller, dvs.
reproduktiv isolasjon mellom forskjellige arter.
Men vi vet at det finnes biologiske arter i naturen
som ikke kan eller er nesten umulig og adskilles
morfologisk, slike arter kalles søsterarter eller
«siblings». Se: Biological species concept,
Sibling species, Species og Species concept.
MORPHOLOGICAL TRANSFORMATION SERIES: Se: Morphocline.
MORPHOLOGY: (1) Innen biologi, morfologi,
formlære, den delen av biologien som er opptatt
av organismenes, dyr og planters, utseende,
form og struktur, bygning og formforandringer.
Og da særlig arrangementet og relasjonene
mellom kroppens enkelte deler med spesiell vekt
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på de ytre strukturene, karakterer og karaktertrekk (men termen er også benyttet synonymt
med anatomi; Se: Anatomy). Morfologisk
refererer til form og struktur; (2) Innen geologi,
geomorfologi, studiet av landformene (fjell, berg
og sedimenter) (Se: Geomorphology og Topography.)

MORPHOSPECIES: Morfoart, art eller gruppe av
organismer som avviker (statistisk signifikant)
utseendemessig (morfologisk) fra andre slike
arter eller grupper, dvs. en art som kun er
karakterisert på bakgrunn av morfologiske
karakterer og karaktertrekk. Se: Morphological
species concept og Morphology.

MORPHOMETRIC CHARACTER: Morfometrisk
karakter, morfologisk karakter, form eller struktur,
hos en organisme beskrevet og karakterisert
gjennom kvantitative, kontinuerlige målinger.

MORPHOSTASIS: Morfostase, vedvarende stillstand, dynamisk eller steady-state likevekt, der
enhver tendens til forandring i et systems gitte
form, organisering eller tilstand, motvirkes.

MORFOMETRICS: Morfometrikk, morfologisk
analyse som omfatter presise mål av utseendet til
individuelle organismer for sammenligninger med
tilsvarende mål av andre forskjellige individer.

MORPHOTYPE: (1) Morfotype, form eller varietet
definert ut fra morfologiske kriterier; (2) Eksemplar utvalgt til å representere en gitt variant eller
form (morf) innen en populasjon; (3) Enhver
distinkt, mer eller mindre stabil, spesiell eller
uvanlig morfologisk form av en gitt organisme.
(Termen morfovar skal erstatte morfotype innen
bakteriologi etter ICNB.)

MORPHOMETRY: (1) Morfometri, måling av
organismenes ytre (ofte også indre) form og
struktur; (2) Måling av landskapsformer; (3)
Generelt, karakterisering av form gjennom kvantitative målinger og analyser.
MORPHOPATHOLOGY: Morfopatologi, en gren
av patologien som arbeider med de sykelige
(morbide) forandringer som kan skje i celler,
diverse vevsstrukturer og organer.
MORPHOPLANKTON: Morfoplankton, planktoniske organismer der oppdriften skyldes spesielle
strukturelle karakterer eller anatomiske tilpasninger som oljedråper eller gassblærer, eller som
skyldes en meget liten størrelse.
MORPHOPLASY: Morfoplasi, plastisiteten, det
morfologiske potensial i et organ eller organisme.
MORPHOSIS: Morfose, ikke-adaptiv strukturell
modifikasjon; utviklingen av en organisme eller
deler av en organisme karakterisert ved strukturelle forandringer. Med andre ord, hvorledes
organismer utvikler seg og forandrer form
indusert gjennom omgivelsesfaktorer, forandringer i det ytre miljøet. Slik variasjon er vanligvis
ustabil, ikke-adaptiv, og kan over tid gjennomløpe
modifiseringer. Etterligner den morfologiske
variasjonen morfose-effekten av kjente mutasjoner, kalles variasjonene, fenokopier. Se:
Phenocopy, Modification og Morphogenesis.

MORPHOVAR: Se: Variety.
MORPH-RATIO CLINE: Morf-proporsjon klin,
gradvis forandring i forholdet mellom to eller flere
distinkte former (morfer) fra et sted til et annet.
MORSE: (1) Hvalross (Odobenus rosmarus),
eneste art i hvalross slekten (Odobenus) og i
hvalross familien (Odobenidae); (2) Morse,
morsealfabet.
MORTAL: Dødelig, dødbringende, noe meget
alvorlig eller med alvorlig intensitet som kan
forårsake død (være fatal). Se: Fatal.
MORTALITY (Death rate, Mortality rate): Død,
dødelighet, mortalitet, død av et større antall
organismer, proporsjonen døde i en populasjon,
dødelighetskvotient, dødsrate, mortalitetsrate,
antall døde på et gitt sted (område) i løpet av en
gitt enhetstid (f.eks. ett år), uttrykt (vanligvis) som
en rate, prosent eller fraksjon av en gitt aldersgruppe (kohort, ofte i forhold til hver 1 000 av
samme alder). Mortalitetsraten som er det
motsatte av fødselsraten (Se: Natality), påvirkes
av miljøforholdene. Den laveste dødsrate for en
gitt populasjon eller art under optimale
betingelser, er den potensielle dødsrate (potential
mortality), mens den aktuelle (empiriske)
dødsrate er den realiserte dødsrate (realized
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mortality) man observerer. Bruttomortalitet er
summen av alle dødsårsaker som er i virksomhet
innen en populasjon og sted til enhver tid. For en
gitt sykdom er mortalitetsraten antall døde i
forhold til antall individer ved sykdomsutbruddet
eller over en spesifisert tidsperiode. Dødsratene
kan samvirke, tre typer forekommer: (a)
Mortalitetsratene kan virke additivt (additive
mortality) hvis det å fjerne én av dødsårsakene
gir en netto nedgang i mortalitetsraten til populasjonen, dvs. det forekommer ingen merkbar
økning av de observerte mortalitetsratene til de
andre dødsårsakene, (b) mortalitetsratene kan
virke kompensatorisk (compensatory mortality)
hvis det å fjerne én av dødsårsakene gir en
økning i antall dødsfall pga. alternative årsaker,
dvs. den observerte mortalitetsraten til populasjonen opprettholdes på sitt tidligere nivå, og (c)
mortalitetsratene kan sies å virke depensatorisk
(depensatory mortality) hvis det å fjerne en av
dødsårsakene gir ikke bare en netto nedgang i
mortalitetsraten til populasjonen, men også en
reduksjon i dødsfall som skyldes andre dødsårsaker (mortalitetsfaktorene har positivt samvirket slik som parasittindusert mottagelighet for
predasjon). Økologene er ikke bare interessert i
hvorfor organismer dør, men også hvorfor de dør
i en viss alder. Det kan skilles mellom en
fysiologisk levealder (physiological longevity),
som er den gjennomsnittlige levealderen individene i en populasjon har under optimale forhold
(dvs. de dør av alderdomssvakhet), og økologisk
levealder (ecological longevity) som er den
aktuelle (empiriske) gjennomsnittlige levealder for
individene man observerer i en populasjon under
gitte forhold (dvs. de dør av sykdommer eller
predasjon). Et mål på dødsraten får man ved å
observere et antall organismer og se hvor mange
av dem som overlever i en gitt tidsperiode.
Dødsratene i en populasjon kan beskrives i form
av livstabeller (Se: Life table). Se: Lifespan og
Morbidity.
MORTALITY RATE: Se: Mortality og Morbidity.
MORTIFICATION (Gangrene, Necrosis): Gangren, koldbrann, brann, skuffelse, sorg. Se:
Gangrene og Necrosis.
MORULA: Morula, en fast, gruppe celler som
stammer fra gjentatte delinger av det befruktede
egget (zygoten) i de tidligste stadier av den

embryologiske utviklingen. Morulaen gir opphav
til blastulaen som gir opphavet til gastrulaen. Se:
Blastula og Gastrula.
MOS: Et samfunn eller gruppe av arter som lever
sammen, men uten noen gjensidig avhengighet.
MOSAIC: (1) Mosaikk, dekorativ overflate dannet
gjennom små deler av forskjellig farget materiale
som danner et spesielt mønster; (2) Innen
biologi, en organisme eller deler av en organisme
som er sammensatt av celler med forskjellig
genotype (cellelinjer av forskjellig genetisk eller
kromosomal sammensetning), dvs. det forekommer genetiske avvik mellom enkelte somatiske celler på tross av at de nedstammer fra
samme zygote (Se: Chimaera og Gynandromorph); (3) Fenotypisk mosaikk, individ som viser
karakterer av mer enn ett kjønn eller polymorf
form; (4) Mosaikkbilde, sammensatt kart konstruert ut fra fotografier tatt fra et fly eller romskip.
MOSAIC EVOLUTION (Heterobathmy, Modular
evolution): Mosaikk evolusjon, evolusjonært
mosaikkmønster, evolusjonære forandringer som
kan forekomme i enkelte kroppsdeler eller
systemer uten at det samtidig forekommer
forandringer i andre kroppsdeler eller systemer,
eller evolusjon av karakterer med forskjellig
hastighet (uavhengig av hverandre), både innen
og mellom arter, dvs. differensiert utviklingsrate
av forskjellige adaptive strukturer som forekommer innen den samme utviklingslinjen.
Organismer forandres ikke nødvendigvis gradvis
som en enhet gjennom evolusjonen. Ofte er deler
av systemet stabilt, mens andre deler utvikler seg
hurtig. Et bestemt takson kan f.eks. fremvise
store forskjeller i raten av forandringer med
hensyn til hode, kropp og lemmer, noe som gir en
mosaikk av tilpasninger ervervet til forskjellig tid.
Vår egen art gir mange eksempler på dette, da
forskjellige deler av kroppen ikke ble utviklet til
dens nåværende form samtidig og i samme
utviklingstakt, men danner en mosaikk av
kroppsdeler og systemer utviklet til forskjellig tid.
Se: Heterobathmy.
MOSAIC GENE: Mosaikk gen, refererer til et gen
som består av både exoner og introner. Se:
Chimeric gene, Splicing, Exon og Intron.
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MOSAIC HYBRID ZONE: Mosaikk hybridsone,
en sone eller region med en diskontinuerlig
utbredelse av hybrid genotypene i motsetning til
en jevn, kontinuerlig geografisk overgang fra en
art til en annen over hybdiseringssonen.
MOSAICISM: Innen biologi, tilstedeværelse av
celler i et individ med forskjellig kromosom struktur, kromosom antall eller idiotype (Se: Idiotype).
MOSAIC VISION: Mosaikk syn, refererer til det
sammensatte øyet hos krepsdyr og insekter, der
hvert øye er sammensatt av mange kjegleformede optiske enheter (ommatidier) omgitt av
mørkt pigment og derfor adskilt fra de optiske
enhetene rundt. Øyet vil derfor produsere et
mosaikkbilde av omgivelsene med så mange
lyspunkter som det er optiske enheter.
MOSCHATE: Det å ha en lukt lik musk (duft som
stammer fra muskushjorten (muskhjort, Moschus
moschiferus).
MOSQUITO (Gnat): Stikkmygg, mygg (Nematocera), en underorden blant tovingene (Diptera),
den andre underorden er fluer (Brachycera; 81
familier i Norge, rundt regnet 3 000 arter). Mygg
skiller seg fra fluene ved at de har mer enn fire
ledd i antennene; deres størrelse er fra 4 til 50
mm. Det forekommer 29 familiegrupper av mygg i
Norge, med over 2 000 arter. I verden er det
beskrevet nær 50 000 nålevende myggarter.
Mygg er kjent for å kunne overføre en rekke
farlige sykdommer til mennesket, bl.a. malaria og
forskjellige arter av rundmar som forårsaker
filariose. Se: Bancroftian filariosis og Malarian
parasites.
MOSS: (1) Mose, primitive, flercellede, grønne
landplanter innen rekken Bryophyta. Mosene er
primitive vekster, strukturelt enkle, mangler ledningsvev og røtter, men har et høyt utviklet
formeringssystem
med
generasjonsveksling
mellom sporofytter og gametofytter der den
haploide gametofytten er den dominerende fasen
i livssyklus. Moser som ikke er en monofyletisk
gruppe, omfatter levermoser (Marchantiophyta,
ca. 300 arter i Norge), bladmoser (Bryophyta, ca.
800 arter i Norge) og nålkapselmoser (Anthocerophyta, to arter i Norge). De mest basale landplantene er levermosene, mens nålkapselmosene er nærmeste slektninger til karplantene.

Moser forekommer oftest under fuktige betingelser; de kan også konsentrere luftbårne forurensninger, dvs. forekomsten av visse arter
moser (og lav) kan fortelle om tilstedeværelse
eller ikke av svoveldioksid, fluorider, kobber, bly
og sink, etc.; (2) Myr, torvmyr, generell term for et
myret landskap eller akkumulert våt og sur
myrvegetasjon.
MOTH: (1) Møll, ekte møll (Tineidae), en meget
artsrik familie av sommerfugler (Lepidoptera).
Noen arter gjør stor skade på lagrede matvarer
eller tekstiler; særlig kjent er klesmøll (Tinea
bisselliella) som kan ødelegge klesplagg av ull,
pelsmøll (Tinea pellionella) som kan skade
pelsverk og tekstiler, tapetmøll (Trichophaga
tapetzella) som angriper grovere tekstiler i gamle
møbler og pelsverk, kornmøll (Nemapogon
granella) og rugmøll (Nemapogon variatella) som
gjør skade på lagret korn; (2) Nattsommerfugler,
nattsvermere, sommerfugler som flyr om natten
eller i skumringen. Navnet går tilbake til en eldre
inndeling av sommerfugler i natt- og dagsommerfugler, men til forskjell fra den sistnevnte
gruppen er ikke nattsommerfugler eller nattsvermere en naturlig gruppe, men en samlesekk
av uensformede arter der de mest kjente
gruppene er nattfly (Noctuidae) og spinnere
(Bombycoidae, med bl.a. de artsrike familiene
silkespinnere
(Bombycidae),
påfuglspinnere
(Saturniidae), tussmørkesvermere (Sphingidae),
viklere (Tortricidae) og diverse møllgrupper).
MOTHER: (1) Mor, mors-, moder, være mor for
(til), ta seg moderlig av; (2) Opphav, årsak.
MOTHER CELL: Se: Metrocyte.
MOTHER GENUS: Mor slekt, den originale
slekten som andre slekter senere har blitt splittet
opp fra.
MOTILE: (1) Innen biologi, bevegelig, selvbevegelig, som har eller kan utføre spontane bevegelser, f.eks. gå, glide, hoppe, krype eller svømme; (2) Innen psykologi, relatert til eller
karakterisert ved muskulære istedenfor audiovisuelle responser eller sensitivitet. Se: Motility
og Sensitivity.
MOTILITY: Bevegelse, evnen til å bevege seg,
røre på seg, en aktiv prosess der en organisme
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enten beveger seg fra et sted til et annet,
forandrer stilling eller forandrer det innbyrdes
forhold mellom kroppsdeler, gjennom å forbruke
energi for å motvirke krefter utenfra. Slike
bevegelser kan ha mange årsaker og foregå på
utallige måter. Se: Mobility og Vagility.
MOTIVATION (Behavioural mood, Drive, Motivational state): (1) Motivering, motivasjon,
beveggrunn, drivkraft; (2) Generell adferdstrang
til å handle eller gjøre noe som er rettet mot
spesifikke mål eller behov, dvs. årsaken til en
spontan forandring i adferden hos en organisme
uavhengig av stimulus fra omgivelsene; (3)
Forandring i et dyrs terskelnivå for respons på en
stimulus og som ikke skyldes tretthet, skade,
læring eller utvikling. Se: Drive og Urge.
MOTIVATIONAL CONFLICT: Handlingskonflikt,
konflikt basert på flere samtidige motivasjoner
som krever motstridende responser eller adferdsmønstre.
MOTOR: Motor, maskin som omformer en form
for energi, elektrisk energi, termisk energi eller
kjemisk energi, til mekanisk energi, bevegelsesenergi.
MOTOR NERVE SYSTEM: Motoriske nervesystem, nervesystemet inni kroppen som
overfører stimuli fra det sentrale nervesystemet til
kroppens motoriske strukturer.
MOTOR PATTERN (Movement pattern):
Bevegelsesmønster, bevegelsen av et legeme
eller deler av et legeme i relasjon til omgivelsene,
dvs. i relasjon til rom og tid.
MOULD (MOLD): (1) Mugne, mygle, mugg, mygl,
upresis term for sopp (Fungi, fungus), bli muggen
(som når en sopp danner et kule-lignende mycel
eller sporemasse på overflaten av verten, f.eks.
et brød); (2) Muld, mold, jord rik på humus; (3)
Form, støpeform, forme, danne, støpe; (4) Rom
eller hulrom i et sediment som er igjen etter at det
organiske materialet av en organisme er oppløst
og forsvunnet (pga. vannet i jorden). Mouldering,
dekomposisjonen av organisk materiale under
lavt oksygeninnhold noe som resulterer i
karbonrike forbindelser. Se: Decay og Putrefaction.

MOULT (Molt): (1) Hos leddyr, skallskifte; (2)
Hos krypdyr, hamskifte (kastingen av det døde,
ytre keratiniserte hudlag); (3) Hos fugl, fjærskifte,
myting, den periodiske fjærfelling én (eller to)
gang om året (de fleste fuglene myter fjærene om
sensommeren og høsten); (4) Hos pattedyr,
røyte, skifte ham, den periodiske hårfelling (de
fleste pattedyr feller hårene om våren). Se:
Ecdysis og Moulting.
MOULTING: (1) Periodevis kasting av den ytre
huden hos leddyr (arthropoder) og krypdyr
(reptilier) (Se: Ecdysis); (2) Periodisk, ofte
sesongmessig, felling av fjær, hår og pels hos
henholdsvis fugl og pattedyr. Hos fugl blir fjærene
periodevis fornyet minst én gang i året, noen
gang to og sjeldnere tre. Vanligvis er fjærfellingen
en gradvis prosess som ikke påvirker flyevnen,
men hos andefuglene tapes alle vingefjærene
samtidig slik flyevnen mistes midlertidig. Se:
Moult.
MOULTINISM: Polymorfisme der forskjellige
strainer har et varierende antall larvestadier. Se:
Strain.
MOULT MIGRATION: Fjærfellingsmigrasjon,
fuglenes migrasjon på slutten av hekkesesongen
til spesielle områder der de feller fjærene, myter.
MOUND: Jordhaug, demning, koll, voll, dynge
opp, demme, forskanse.
MOUNTAIN: Fjell, berg, geologisk eller topografisk formasjon som rager høyere opp enn de
nærmeste omgivelsene, dvs. den del av landoverflaten som reiser seg betraktelig over det
omgivende land enten som et enkelt fjell eller
som en fjellkjede. Ofte er fjell karakterisert som
topper over 600 m, de under kalles åser.
MOUNTAIN FEVER: Se: Colorado tick fever.
MOUNTANT (Mounting medium): Monteringsmedium, substans som benyttes til å omgi og
impregnere et preparat (mounting) eller utstryk
for mikroskopisk undersøkelse.
MOUNTED SPECIMEN: Montert individ, dyr som
er preparert slik at det kan bli studert i en så
naturlig tilstand som mulig. I utstillingssammen-
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heng, også i et biorama som antyder det miljøet
arten lever i.
MOUNTING: Bestigning, hos pattedyr, hannens
«angrep» på hunnen bakfra forut og i forbindelse
med paring (kopulasjon). Bestigning kan
imidlertid også hos primater, tjene en sosial
funksjon innen populasjonens eller artens rangsystemer, hierarkier.

Campylobacter, Capnocytopaga, Eikenella, Fusobacterium, Leptotrichia, Rothia, Selenomonas,
Staphylococcus, Streptococcus, Treponema,
Wolinella, Veilllonella, og blant sopp, f.eks.
Candida albicans og blant protozoer f.eks. Entamoeba gingivalis og Trichomonas tenax.
MOVEABLE GENETIC ELEMENT: Se: Transposable (genetic) element.

MOURN: Sørge, sørge over, gråte for.

MOVEMENT PATTERN: Se: Motor pattern.

MOUSE: (1) Mus, samlenavn for en rekke arter
av smågnagere (mus og rotter) i musegruppen
(Muroidea) som omfatter mus, rotter og
hamstere. Familien Muridae omfatter omkring
100 slekter og over 600 arter. Ordet «mus»
refererer vanligvis til de mindre artene i
musefamilien. I Norge forekommer storskogmus,
stor skogmus (Apodemus flavicollis), småskogmus, liten skogmus (Apodemus sylvaticus),
husmus (Mus musculus) og dvergmus (Micromys
minutus). Ordet rotte sikter vanligvis til de større
artene der eneste art i Norge er brunrotte (Rattus
norvegicus) (svartrotten (Rattus rattus) forekommer ikke i Norge). Slektene Mus og Rattus er
hovedvektorer for en rekke infeksiøse sykdommer, både virus, bakterier og parasitter; (2)
Mus, tilleggsutstyr til en computer som benyttes
som peker, dvs. den overfører to-dimensjonal
rommelig informasjon til computeren. Musa
beveges for hånd på en plan overflate,
bevegelsene overføres til computeren og leder til
at cursoren kan bevege seg på skjermen.
Knapper på musa kan trykkes ned for å angi at
musa har nådd sin rette posisjon.

mRNA (Messenger RNA): Budbringer RNA,
RNA som inneholder sekvenser som koder for et
protein, dvs. et molekyl som overfører fra cellekjernen til ribosomene den kodete informasjonen
for proteinsyntesen. Det forekommer tre klasser
RNA: Det primære, heterogene transkript RNA,
kalt HnRNA (Se: HnRNA), et uprosessert primært
transkript som blir direkte transkribert fra DNA
templetter på et gen i en celle, og som senere
danner det «modne» mRNA transkriptet når alle
introner (Se: Introner) og Poly(A) (Se: Poly(A)) er
fjernet (overskuddssekvenser som muligens kan
ha visse kontrollfunksjoner). mRNA vil da ha en
5' ikke-oversatt region, en kodende region, en 3'
ikke-oversatt region og oftest en Poly(A) hale.
mRNA blir deretter oversatt, translatert, i ribosomene til en polypeptid sekvens i et protein med
hjelp av «transfer RNA» (Se: tRNA). Det er en
enkelt tråd av DNA som er basis, templett, for
syntesen av mRNA som kan ha en størrelse på
fra 1 til 10 000 basepar. Hos prokaryotene kan
mRNA være en direkte kopi av DNA templetten.
Hos RNA virus både kan og kan ikke genomet
fungere direkte som mRNA. Se: RNA og rRNA.

MOUTH (Buccal cavity): Munn, mule, kjeft;
åpningen, det orale hullet eller fronthulrommet
(buccal cavity) av tarmsystemt der mat kommer
inn i kroppen for videreføring til tarmkanalen for
fordøyelse. Hos flatmarkene er munnen den
eneste åpningen av tarmsystemet (andre parasittgrupper mangler tarmkanal, som bendelmarker og krassere) (Se: Alimentary canal); (2)
Munning, utløp, os.

MRSA: Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA), en strain av S. aureus som er
resistent mot et antibiotikum som kalles
methicillin og en lang rekke andre stoffer som
f.eks. betalactam og cephalosporiner. Disse gule
stafylokokkene forårsaker infeksjoner som er
vanskelig å kurere ved bruk av antistoffer.
MS (pl. mss, Manuscript): Forkortelse for:
Manuskript, manuskripter.

MOUTH FUNGUS: Se: Columnaris disease.
MT: Se: Microtubule.
MOUTH MICROFLORA: Munnens mikroflora,
hos mennesket omfatter mikrofloraen en rekke
arter i f.eks. slektene Actinomyces, Bacteroides,

mtDNA (mt DNA): Mitokondrielt DNA. Se:
Mitochondrial DNA og Mitochondrion.
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MUCAMBO FEVER: Mucambo feber, mild virus
sykdom (Togaviridae) i Sør-Amerika og VestIndia. Sykdommen er endemisk i smågnagere og
andre dyr; smitter menneske via mygg.

MUCRONATE: Det å ende brått i en skarp tupp
eller utvekst, prosess.

MUCID: Slimet, muggen (mouldy, slimy).
MUCIFIC: Det som gjelder mukus-produksjon.
MUCILAGINOUS: Som er laget av eller som har
en tekstur av mukus. Se: Mucus.
MUCIN: Mucin, glykoprotein som er hovedbestanddelen i mukus og gir det sin slimete
tekstur; omformes fra mucigen under utskillelsen
fra cellen. Mucin forekommer også i forskjellige
andre av kroppens væsker og beskytter kroppen
mot sår, f.eks. skrubbsår (abrasion). Se: Mucus.
MUCIVOROUS: Som eter plantesafter eller
planteslim (mucivore).
MUCK: Møkk, sterkt dekompostert,
plantemateriale med høyt mineralinnhold.
MUCOCUTANEOUS
Leishmaniosis.

LEISHMANIOSIS:

tarmkanalen og urogenitalsystemet, og huden
hos fisk). Mucoid, med referanse til mukus. Se:
Mucus.

mørkt

Se:

MUCUS: Mukus, slim, vannuoppløselig klebrig
slim; beskyttende substans produsert av kjertel
celler (goblet celler) i forskjellige mukus produserende membraner i kroppen. I tarmen gjør
mukus matpassasjen lettere og samtidig
beskytter tarmen mot farlige enzymer og
bakterier. I lungene fanger og utskiller mukus,
partikler som kommer inn med luften. På
fiskehuden beskytter mukus også fisken mot
diverse parasitter og andre symbionter.
Hovedkomponentene i mukus er vann, glykoproteiner (mucin) som inneholder store mengder
karbohydrater, epiteliale celler, leukocytter og
uorganiske salter. Se: Mucilaginous og Mucous.
MUD: Gjørme, mudder, dynn, slam, gytje, søle,
fuktig vannmettet, løs og plastisk blanding av
leire og silt der partiklene er fra 0,06 mm i
diameter og mindre (enkelte krever mindre enn
0,002 mm i diameter). Se: Clay og Silt.

MUCOID: (1) Viskøs, slimet, mukus-lignende; (2)
Glykoproteiner som forekommer i bl.a. brusk og
kutikulaen (Se: Glycoprotein).

MUDFLAT: Mudderbanke, flatt tidevannsområde
som ikke er dekket av vegetasjon. Hvis det er
dekket av planter, kalles det saltmyr (saltmarsh).

MUCOPROTEIN: Mukoprotein, klasse av mucopolysakkarider hvor et større antall disakkarid
enheter er sammenbundet til en proteinkjede.

MUGWORT: Burot (Artemisia vulgaris), art i
malurtslekta i kurvblomstfamilien (Asteraceae).
Burot er brukt som medisinplante siden oldtiden
og forekommer på nitrogenrik jord som veikanter,
åkerkanter og brakkjord.

MUCOSA (Mucous membrane): Mukosa, den
mukøse membranen som danner epiteliet og det
underliggende bindevevet i mage og tarm hos
pattedyr. I dette epitelet forekommer det goblet
celler som sekrerer mukus på overflaten som ofte
er ciliert. Se: Mucous og Mucus.
MUCOSAL: Som produserer mukus.
MUCOUS: Som er mukøs, slimdannende, slimet,
seig; celler og kjertler som produserer mukus
eller en tilsvarende slimet og klebrig substans.
Mucous membrane, mukøs membran, mukosa,
et fuktig epitelium som dekker alt vev hos
virveldyr som kommer i kontakt med omgivelsene
(vann, mat) og som sekrerer mukus (som i

MULL: Moldjord, jord spesielt i løvskogsområder
der det organiske materialet er oppå og delvis
blandet med mineraljorden uten at et spesielt
humuslag er til stede. Det organiske materialet
blandes med denne mineralske komponenten
pga. aktivitetene til jordbunnsfaunaen, først og
fremst meitemarkene. Mold som stammer fra
bladverk og har generelt en nøytral pH, utgjør en
meget fruktbar og luftig jord som er rik på
mineraler for planter og dyr. Mikroskopisk kan
ikke det materiale som stammer fra dyrene eller
plantene, adskilles. Moldjord er karakteristisk for
de brune jordtypene. Se: Mor og Soil.
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MÜLLERIAN MIMICRY: Müllerian mimikry,
imiterende likhet, likhet basert på advarselsfarger
hos flere arter som ligner hverandre og der alle er
uspiselige eller på annen måte har et forsvar mot
predatorer. Alle tjener på likheten, da en predator
vil unngå dem alle ut fra uheldige erfaringer med
én av artene. Fenomenet er vanlig blant giftige
tropiske sommerfugler, både i Afrika og SørAmerika. Se: Batesian mimicry og Mimicry.
MÜLLER'S LARVA: Müllers larve, planktonisk
larvestadium hos marine flimmermark i gruppen
Polycladida.
MULTI-: Prefiks som betyr mange.
MULTIARTICULATE (Polyarthric, Subdevided): Flerleddet, oppdelt.
MULTICELLULAR (Many-celled): Multicellulær,
flercellet, organisme sammensatt av flere
distinkte typer av celler i motsetning til acellulær,
encellet. Multicellular organisms, flercellede
organismer som består av flere celler som blir i
løpet av utviklingen, spesialiserte til vev med
forskjellige funksjoner hos de fleste dyr. Se: Acellular og Unicellular.
MULTICELLULARITY: Den tilstand å være flercellet.
MULTICENTRIC: Innen genetikk, multisentrisk,
eukaryotiske kromosomer med mer enn én
centromer. Se: Centromere.
MULTICOMPARTMENTAL GENOM: Genomet
hos mange virus der den genetiske informasjonen er fordelt mellom adskilte, innkapslete
nukleinsyremolekyler. Se: Multicomponent virus.
MULTICOMPONENT VIRUS (Covirus, Multipartite virus, Multiparticle virus): Virus som
eksisterer i to eller flere separate partikler hvor
hver partikkel inneholder kun en del av genomet.
Alle partiklene må være tilstede i en vertscelle for
at fullstendig replisering skal kunne foregå.
Mange plantevirus er multikomponente virus. Se:
Multicompartmental genom.
MULTIDIGITATE: Det å bære mange fingerlignende prosesser.

MULTIDIMENSIONAL SPECIES CONCEPT
(Polytypic species concept): Det multidimensjonale artsbegrep, begrepet om en art som et
multi-populasjonssystem, dvs. en art sammensatt
av en rekke populasjoner som kan avvike mer
eller mindre fra hverandre. Selv om en rekke
«morfoarter» kan adskilles uten fenotypiske
mellomformer, betraktes alle populasjonene som
medlemmer av én art, dvs. utgjør et artskompleks
der morfologiske former (populasjoner) erstatter
hverandre geografisk.
MULTIFACTORIAL (TRAIT) (Multigenic, Polyfactorial, Polygenic character): Innen genetikk,
multifaktorielt karaktertrekk, polygen karakter, en
hypotese for å forklare kvantitative variasjoner
gjennom å anta at de er oppstått som et resultat
av interaksjoner mellom et stort antall gener
(polygener) hvor hvert gen har en liten additativ
effekt på karakteren. Med andre ord, fenotypiske
karakterer som er kontrollert gjennom et samspill
mellom to eller flere uavhengige gener og med
faktorer i omgivelsene. Se: Monofactorial, Multigenic og Polygenic character.
MULTIFARIOUS (Polystichous): Som er arrangert I mange rader. Se: Polystichous.
MULTIFICATION: Se: Proliferation.
MULTIFORM: Multiform, polymorf sammensatt
av mange forskjellige former. Se: Polymorph.
MULTIFURCATE: Det å være oppdelt i mer enn
to deler.
MULTIGENE FAMILY (Gene family): Genfamilie, et sett av gener som antas å stamme fra
et enkelt opprinnelig gen som gjennom dubliseringer og senere mutasjoner, har blitt et sett av
gener som forekommer på forskjellige loci langs
det samme kromosomet. Med andre ord, genfamilien utgjør hos eukaryote organismer, to eller
flere loci med like (homologe) nukleotidsekvenser
som nedstammer gjennom dubliseringer fra en
felles opprinnelig sekvens, og er nært koblet og
har relativt overlappende funksjoner. Genfamilien kan operere sammen, men kan også
være uten bestemte funksjoner (pseudogener).
Se: Multiple gene.
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MULTIGENIC: Multigenisk, kontrollert gjennom
mange gener. Det i motsetning til monogenisk.
Se: Monogenic og Multifactorial (trait).
MULTIGENERIC: Resultatet av en seksuell krysning mellom individer fra mer enn én slekt, slag,
type eller sort.

av allelene kan være dominant over det andre.
Se: Allele.
MULTIPLE ALLELISM: Multippel allelisme, forekomst av flere alleler av samme gen. Se: Multiple
allele.
MULTIPLE ALLELOMORPH: Se: Multiple allele.

MULTIHYBRID: Multihybrid, organisme som er
heterozygot for mer enn ett gen (dvs. over en
rekke loci).
MULTIKARYON: Multikaryon, celle som har flere
enn én kjerne (multinucleate).
MULTILOBED (Plurilobed): Flerlappet.
MULTIMERIC PROTEIN: Multimerisk protein,
protein som består av flere enn én polypeptid
kjede.
MULTINUCLEATE (Coenocyte, Polycaric): Det
å ha flere kjerner i cellene. Se: Coenocyte.
MULTIOVULATE: Det å ha mange umodne
eggceller (Se: Egg, Ovulum og Ovum).
MULTIPARASITISM: Se: Superparasitism.
MULTIPAROUS: (1) Som produserer to eller
flere unger i samme kull; det å bære mange
avkom; (2) Som har hatt mer enn ett tidligere kull.
Se: Biparous, Parity, Polytokous, Pluriparous og
Uniparous.
MULTIPARTITE : Opdelt i mange deler.
MULTIPARTITE VIRUS (Multiparticle virus):
Se: Multicomponent virus.
MULTIPLE: Multiplum, multippel, sammensatt,
som består av flere deler.
MULTIPLE ALLELE (Multiple allelomorph):
Multippel allel, multippel allelomorf, mange (tre
eller flere) alternative former av et enkelt gen,
dvs. forekomsten av mange alternative former for
ett gen (allel) som okkuperer den samme relative
posisjon (locus) på de homologe kromosomene i
diploide celler. Men bare to alleler kan være
tilstede i den enkelte organisme for et gitt gen. Ett

MULTIPLE FACTOR HYPOTHESIS: Innen
genetikk, multippel faktor hypotese, hypotese
som forklarer kvantitative variasjoner ved å anta
en interaksjon mellom et stort antall gener
(polygener), hver med en liten additiv effekt på
karakteren. Polygenene kontrollerer tilsammen
utviklingen av en enkelt karakter, omfattende
variasjoner kan derfor oppstå gjennom de tallrike
mulige kombinasjonene av disse genene.
MULTIPLE FACTOR INHERITANCE: Fenomenet at ett eller flere fenotypiske trekk hos en
organisme er bestemt på bakgrunn av gener fra
mer enn ett locus.
MULTIPLE FISSION: Multippel deling, aseksuell
reproduksjonsmåte tilsvarende todeling, men der
én celle gir opphav til mange like celler eller
avkom. Forekommer hos protozoene, spesielt
sporozoa (f.eks. schizonten hos malaria deler
seg i 16 merozoitter). Ved multippel deling, deler
kjernen seg mange ganger (karyokinese) før
cytoplasmaet deler seg (cytokinese) og i så
mange deler som det er kjerner. Fenomenet
resulterer i en samtidig produksjon av mange
avkom fra en enkelt celle. Se: Binary fission,
Fission, Multiple fission og Ternary fission.
MULTIPLE GENE: Multippel gen, ethvert av flere
ikke-allele gener som har den samme og
kumulative effekt på en enkelt karakter; ethvert
medlem i en multigen familie. Se: Multigene
family.
MULTIPLE GENE INHERITANCE: Arv av karakterer kontrollert av mer enn ett gen.
MULTIPLE INFECTION: Multippel infeksjon,
infeksjon der det infiserte individet er vert for flere
enn én parasittart.
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MULTIPLE REGRESSION: Multippel regresjon,
det å relatere én avhengig variabel til flere andre
uavhengige variable.
MULTIPLEXING: Det å kjøre mange reaksjoner
parallelt (simultant) under laboratoriebetingelser
noe som øker betraktelig arbeidshastigheten og
gjennomføringen av forsøkene.
MULTIPLICATE: Det å ha mange folder, bretter.
MULTIPLICITY OF INFECTION (Moi): Innen
virologi, forholdet mellom antall virioner og
mottagelige celler i et gitt system; høy moi betyr
at et høyt antall virioner er til stede per celle.
MULTIPLY: (1) Gange, forøke, mangedoble; (2)
Innen biologi, yngle, formere seg (multiplisere,
replikere).
MULTIPOLAR: Multipolar, paringssystemer der
det forekommer tre eller flere kjønn av isogameter. Se: Bipolar.
MULTIPOLAR CELLE: Celle med flere enn to
nerver som løper ut fra den.

kromosomer, der de homologe deler blir holdt
sammen gjennom kromosomparing og chiasmadannelse fra profasen til metafasen under meiosens første deling (Se: Chiasma og Meiosis).
MULTIVALENT ANTISERUM: Multivalent antiserum, antiserum som inneholder antistoff mot
flere enn to antigener.
MULTIVARIATE: Multivariat, generell term for
enhver statistisk metode som analyserer data
som involverer mer enn én variabel. Se:
Multivariate analysis.
MULTIVARIATE ANALYSIS: Innen statistikk,
multivariat analyse, en gruppe metoder for samtidig analyse av flere enn to uavhengige variable,
inkludert analyse av varians og co-varians,
multippel regresjon og multippel korrelasjon. Se:
Multivariate.
MULTIVESICULAR BODY (Vesicular conglomerate): Rund til oval struktur (0,1 - 0,6 µm) som
fungerer som fordøyelsesvakuoler for ekso- og
endogent materiale i cellene. Disse strukturene
forekommer i en rekke forskjellige typer celler og
er antatt å kunne dublisere seg selv.

MULTIRAMOUS: Se: Polyramous.
MULTISERIATE (Multiserial): Arrangert i mange
rader eller rekker.
MULTISITE MUTATION: Mutasjon i et gen locus
som involverer en forandring i to eller flere
sammenhengende nukleotider. Se: Mutational
sites.
MULTISTATE CHARACTER: Mangfoldig karakter, karakter som har mer enn to observerte
tilstander eller karakteruttrykk, karaktertrinn. Slike
karakterer kan kodes som 0/1/2...n og kan være
rettet eller urettet, polarisert eller upolarisert,
ordnet eller uordnet. Se: Binary character.
MULTISTRATAL: Innen botanikk, vegetasjon
som er sjiktet, dvs. består av flere horisontale
vegetasjonslag. Se: Unistratal.
MULTIVALENT (Polyvalent): (1) Multivalent,
flerverdig, med flere enn to muligheter; (2) Innen
genetikk, multivalent, assosiering hos eukaryoter
mellom flere enn to helt eller delvis homologe

MULTIVOLTINE (Polyvoltine, Polygoneutic):
Multivoltin, art eller organismer som produserer
mer enn én generasjon eller kull per sesong eller
år. Se: Bivoltine og Voltine.
MUMPS (Contagious, Infectious or Epidemic
parotitis): (1) Dårlig humør; (2) Kusma, akutt
infeksiøs sykdom hos mennesket som særlig
infiserer barn, skyldes mumps virus, et RNA virus
i slekten Paramyxovirus (familien Paramyxoviridae). Kusma gir hovne, vonde hevelser i
spyttkjertlene, hodepine, lett kvalme og feber hos
unger mellom 1 - 10 år. Smitter gjennom dråpesmitte, men er generelt lite smittsom. Inkubasjonstiden er 2 - 3 uker. Smitteperioden er fra 1 2 dager før til 3 - 4 dager etter det kliniske utbrudd. Sykdommen kan være fra subklinisk til
meget alvorlig. Mump virus synes å ha
epidemiske utbrudd med 3 - 5 års intervaller; en
infeksjon kan gi livslang immunitet. Voksne menn
kan få betennelse i testiklene, kvinner i eggstokkene. Begge deler kan gi sterilitet.
MUNE: Se: Mores.
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MUNICIPAL: Kommunal, kommune, stad, by.
MUNICIPAL WASTES: Husholdningsavfall, avfall
fra husholdninger og bedrifter, men ikke avfallsprodukter fra industrielle prosesser.
MUNITE: Utstyrt med en eller annen form for
armatur.
MU PARTICLE: Innen bakteriologi, trivialnavn for
visse bakterier som er endosymbionter hos Paramecium.
MURAL: Se: Rupestral.
MURIATE: gammel term, omfatter: Klorid
(forbindelse av det kjemiske grunnstoffet klor (Cl)
med oksidasjons-tall -I (Cl−)), koksalt (natriumklorid (NaCl, muriate of soda) og saltsyre (HCl,
løsning av hydrogenklorid i vann som gir en
sterk syre, muriatic acid).

MUSCICOLOUS: Som lever i eller på moser eller
moserike samfunn.
MUSCLE: Muskel, vev som er sammensatt av
bunter med avlange, kontraktile celler som er
spesialiserte for sammentrekning og avslapning
og som gjør organismen i stand til å bevege seg.
Musklene gir mulighet for ved siden av kroppslig
bevegelse, transport av materiale som skal
fraktes mellom kroppens organener. Stripet
muskulatur er vanligvis festet med sener til
skjelettet (leddene) og underlagt det motoriske
nervesystemet og bevisst kontroll, glatt
muskulatur er kontrollert av det autonome
nervesystemet og utenfor bevisst kontroll, og
finnes f.eks. i hjertet, øyet, blodårene, urinblæren
og tarmen. Musculature, muskelatur, systemet
eller arrangementet av muskler i en kropp.
MUSCOLOGY (Bryology): Bryologi, studiet av
moser (Bryophyta). Se: Moss.

MURIFORM: Det å ligne en murstensvegg med
både langsgående og kryssgående vegger.

MUSCULUS: (1) Innen anatomi, musculus,
muskel (Se: Muscel); (2) Innen malakologi,
saltvannsmusling (genus Musculus); (3) Innen
mammologi, liten mus (husmus, Mus musculus)
eller blåhval (Balaenoptera musculus).

MURINE: Som tilhører eller stammer fra smågnagere, mus og rotter (familien Muridae).

MUSHROOM: Sjampinjong, paddehatt, røksopp,
soppaktig, sopp, spesielt spiselig sopp.

MURINE TYPHUS: Se: Flea-borne typhus fever.

MUSK: Moskusfe (Ovibos moschatus), arktisk
klovdyr (Artiodactyla) med lang, tykk gulbrun
pels. Begge kjønn har kraftige hornplater i
pannen og karakteristiske horn krummet som en
U langs kinnene på dyret. Hannen har sterk
musk-lignende duft; moskusfe er eneste art i
slekten Ovibos og tilhører oksefamilien (Bovidae). Arten er utsatt i Norge.

MURICATE: Pigget, det å være dekket med
skarpe, harde pigger på overflatene.

MURRAIN: Kvegpest, krøttersyke. Se: Babesisosis.
MURRAY VALLEY ENCEPHALITIS (Australian
encephalitis): Alvorlig virussykdom (Togaviridae) på mennesket i Australia og New Guinea.
Normalt smitter dette viruset mellom mygg og
fugl.
MURRINA: Sykdom hos hestedyr på grunn av
infeksjon med protozoen Trypanosoma evansi
(=T. hippicum) (termen benyttes i Amerika).
MUS. (Museum): Forkortelse for: Museum.
MUSCARIAN: Blomster som tiltrekker seg fluer
på grunn av råtten lukt.

MUSKEG: Delvis gressbevokst, sumpaktig
habitat med spredte forkrøplete bartrær.
MUSSEL (Clam): Blåmusling, blåskjell (Mytilus
edulis), en art muslinger (shell, seashell, Bivalvia)
i blåskjellfamilien (Mytilidae) med blå til brunsorte
skall, innvendig lyseblå til hvitt, som kan bli opptil
10 - 15 cm langt og med to lukkemuskler som
åpner og lukker de to skallene (skjellene). Kun
krabber og sjøstjerner kan tvinge skallene fra
hverandre for å ete innholdet. Blåmuslinger
forekommer fra Middelhavet i sør til Barentshavet
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i nord, og har stor utbredelse langs norskekysten
der de lever i klynger festet til stener, fjell og
annet underlag ved hjelp av byssustråder.
Blåskjell er særkjønnet; om våren når sjøtemperaturen er mellom 10 - 12 °C, slipper hannen sin
melke og hunnene svarer med å sprute ut
eggene sine, ca. 5 - 12 millioner av dem. I Norge
dyrkes blåskjell i fjorder på Vestlandet og til en
viss grad på Sørlandet. Se: Clam.
MUSTARD: Sennep, fellesbetegnelse for frø fra
ulike arter i korsblomstfamilien (Brassicaceae).
Frøene brukes til å lage en gul, gulbrun eller brun
smakstilsetning som har en kremaktig konsistens
og en skarp smak med varierende styrke.
Sennep er ofte tilsatt vin, gjæringseddik eller
vann, sukker, salt og andre smaksstoffer (urter,
krydder). Frøene males og blandes med de
andre ingrediensene til en grov eller glatt masse
som får en kremet konsistens. Bruk av sennep
som krydder på pølse i brød (hot dog) ble første
gang observert på Verdens-utstillingen i St. Louis
i 1904. Av sennepsplanter kan nevnes: Hvitsennep (Sinapis alba), åkersennep (S. arvensis),
svartsennep (Brassica nigra), sareptasennep (B.
juncea) og salatsennep (Eruca vesicularia subsp.
sativa).
MUTABILITY: Mutabilitet, evnen til å mutere, en
egenskap som ethvert gen eller genotype innehar
i lforskjellig grad. Mutasjonsevnen bidrar til det
grunnleggende materiale i gen poolene for
tilpasningene mot forandringer i omgivelsene.
Men generelt er det en fordel for organismene å
mutere sjelden, da de fleste mutasjoner er
skadelige. Det finnes allikevel spesielle gener
som øker mutasjonsraten hos andre gener (Se:
Mutator gene).
MUTABLE GENE: Mutabel gen, gen som
muterer spontant med relativt høy frekvens i
løpet av en organismes utvikling. Slike gener er
ustabile, labile, og kan mutere hyppig i motsetning til det store flertall av gener som har stor
stabilitet. Det er imidlertid ingen skarp grense
mellom stabile og ustabile gener. Et gen kan
også variere i stabilitet gjennom individets
utvikling. Mutasjonsraten kan i seg selv være en
egenskap ved genet eller eventuelt kontrollert av
såkalte flyttbare genetiske element. Se: Transposable genetic element.

MUTABLE SITE: Se: Mutational site.
MUTAFACIENT: Et gen eller genetiske elementer som forårsaker eller medfører økte
muligheter for mutasjon på et annet sted.
MUTAGEN: Mutagen, agens som forårsaker
mutasjon ; hvilket som helst kjemisk eller fysisk
agens som kan forandre det genetiske materialet
(i kromosomene, mitokondriene eller plastidene)
og som overføres til dattercellene under celledeling. Mutagener øker mutasjonsraten som kan
medføre forandringer (mutagenese) i en uttrykt
karakteristikk i de nye cellene. Mutagene agenser
kan være diverse kjemikalier (carsinogener),
røntgen-, gamma- og ultrafiolett stråling (ioniserende stråling), nøytroner og varme. De fleste
mutagener virker direkte på DNA, men mutagenesen foregår i et samspill med cellen selv. Et
mutagen kan forårsake kromsomødeleggelser
eller forandre baser i DNA, slik at de pares feil
under den videre DNA replikasjonen. Skadene
kan imidlertid motvirkes via cellenes eget DNA
reparasjonssystem. Mutagener kan virke direkte
på kjønnscellene (germ cells), spermier og eggceller, slik at noen av avkommet kan bære de
mutante genene i alle sine celler. Men mutagener
kan også virke på de somatiske cellene (Se:
Somatic cells) slik at de påvirker kun personen
som er påvirket, ikke personens avkom. Effekten
i dette tilfelle bestemmes av hvilke celler som er
påvirket. En effekt kan være at celleveksten øker
raskere enn den kan holdes under kontroll. Hvis
det omfatter de hvite cellene, er leukemi
resultatet (Se: Leucaemia). Hvis de mutagene
påvirkningene medfører økt celledeling i celletyper som ikke skal dele seg, kan resultatet bli
kreft som også kan spre seg hvis disse cellene
invaderer normalt vev. Men muligheten medfører
at dette må alltid testes skal f.eks. et nytt
kjemikalium nyttes kommersielt. Til det brukes
pattedyr, f.eks. rotter slik at en potensiell effekt
på mennesket kan oppdages. Påvirkningen
måles ved hjelp av en mutagen indeks som viser
til det prosentantall dominante letale mutasjoner
som oppdages i den undersøkte gruppen. Men
påvises mutasjoner i en art, medfører ikke det
nødvendigvis at stoffet er mutagent i alle arter,
kun en potensiell fare for mennesket. Se: Cancer,
Carcinogen, Mutagenicity testing og Teratogen.
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MUTAGENESIS: Mutagenese, produksjon eller
generering av én eller flere mutasjoner, noe som
kan foregå spontant eller være indusert av et
mutagen. Se: Carcinogen og Mutagen.
MUTAGEN EXPOSURE: Mutagen eksponering,
det å utsette en hel organisme for mutagene
agenser. Se: Mutagen.
MUTAGENIC: Mutagenisk, som forårsaker
mutasjon, dvs. egenskapen ved enhver fysisk
eller kjemisk agens (mutagen) som kan kovalent
modifisere DNA og indusere gen mutasjoner
og/eller kromosom mutasjoner, ved siden av en
rekke andre genetiske forandringer. Mutagener
kan virke enten direkte eller indirekte på
genomet. Genetiske mutagener omfatter de flyttbare genetiske elementene, og mutator bakeriofagene (Mu fager). Se: Carcinogen og Mutagen.
MUTAGENICITY: Mutagenisitet, kapasiteten,
evnen eller tendensen en kjemisk eller fysisk
agens har til å forårsake genetiske mutasjoner,
dvs. enhver hendelse som medfører forandringer
i det genetiske materialet. Se: Carcinogen og
Mutagen.
MUTAGENICITY
TESTING:
Testing
av
mutagener eller potensielle mutagene egenskaper ved hjelp av forskjellige test systemer, for
deretter å tolke dataene med tanke på deres
innvirkning på menneske. Se: Mutagen.
MUTAGEN PERSISTENCE: Mutagen bestandighet, stabiliteten av et mutagen i omgivelsene og i
menneskekroppen, definert ut fra halveringstiden
på de respektive stedene. Se: Mutagen.
MUTAGEN SPECIFICITY: Mutagen spesifisitet,
egenskapen et gitt mutagen har til å produsere
en og samme type mutasjon hver gang. Se:
Mutagen.
MUTANT: Mutant, enhver strain, populasjon,
organisme, celle, kromosom, gen eller allel som
er resultatet av en mutasjon (bærer en mutasjon).
Med andre ord, har gjennomgått en arvemessig
forandring og er forskjellig fra den korresponderende vill-typen (standard referansen), dvs.
enhver genetisk arvbar variasjon fra vill-typen er
en mutant. Forskjellen mellom disse kan ha blitt
dannet gjennom én eller flere mutasjoner.

Ustabile mutasjoner karakteriseres ved hyppige
forandringer mellom forskjellige gitte mutante
uttrykk.
MUTANT ALLELE: Mutant allel, ethvert allel som
avviker fra standard referanse, vill-typen. Mutante
alleler kan være dominante eller recessive
(vanligvis) i relasjon til vill-type allelet.
MUTANT FREQUENCY: Mutant frekvens, den
totale andel mutanter som kan observeres i en
populasjon, uansett bakgrunnen for disse.
MUTANT SITE: Mutasjonssted, DNA sekvensen
eller området som er ødelagt eller forandret innen
et mutert gen.
MUTANT SUBSTITUTION: Mutant substitusjon,
en forandring på populasjonsnivå pga. spredningen av en mutasjon innen populasjonen eller
arten. Prosessen omfatter lange tidsintervaller og
skjer for de færreste mutasjoner.
MUTATION: (1) Mutasjon, omskiftelse, handlingen eller prosessen å bli signifikant og grunnleggende forandret i natur, form eller kvalitet; (2)
Innen genetikk, mutasjon, prosessen som
produserer en mutasjon, en mer eller mindre
permanent forandring i arvematerialet i en organisme som involverer enten en forandring i en
nukleotid sekvens i et kodon som ikke er synlig i
et mikroskop (Se: Codon, Frameshift mutation,
Point mutation og og Missense mutation) og som
kan oppstå enten i kroppscellene (somatic cells)
eller i reproduksjonscellene (germ cells), eller en
forandring som involverer en forandring i kromosomstrukturen eller kromosomantallet (gjennom
translokalisasjon, inversjon, tap, brudd, erstatning, dublisering, aneuploidi eller poly-ploidi) og
som kan være synlige i mikroskop. Kun
mutasjoner i reproduksjonscellene, gametene
eller cellene som skal bli til gameter, overføres
videre til avkommet, men mutasjoner i kroppscellene kan gjennom mitose overføres til alle
cellene i kroppen som stammer fra en slik celle.
Et funksjonelt gen (Se: Cistron (gene)) omfatter
mange potensielle steder for mutasjoner; et
mutert gen er allelomorft til det ikke-muterte gen
(Se: Allelomorph); (3) Innen genetikk, mutasjon,
individet, strainen eller egenskapen som er
resultatet av en mutasjon, en forandring i en DNA
struktur som medfører at den muterte cellen og
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alle cellene som nedstammer fra den, vil være
forskjellige fra den normale typen. Enhver
organisme som har en mutasjon, er en mutant.
Mutasjoner skyldes ikke genetiske rekombinasjoner, men spontane forandringer i ett eller
flere alleler med det resultat at en unormal
karakter eller karaktertrekk kan bli uttrykt i
fenotypen. Men i en diploid celle kan en mutant
allel også være recessivt i forhold til det
korresponderende vill-type allelet, slik at det
mutante allel bevares, men ikke uttrykkes og
influerer på organismens fenotype. Generelt er
mutasjoner recessive. Mutasjoner kan oppstå
naturlig og spontant, men også kunstig gjennom
kjemikalier eller ioniserende stråling, såkalte
mutagene agenser (Se: Mutagen). Mutasjoner gir
genetisk variasjon og er selve rå-materialet for
evolusjonen, men de fleste mutasjoner er
skadelige. Men hvis en mutasjon gir en fenotype
som beskytter organismen i et krevende miljø, vil
mutasjonen under påvirkning av naturlig seleksjon og genetisk drift, kunne medføre forandringer i den genetiske sammensetningen i
populasjonen og derigjennom medføre evolusjonære forandringer. Mutasjoner som ikke fører
til noen signifikante selektive fordeler, kalles
nøytrale mutasjoner. De fleste mutasjoner er
imidlertid som nevnt skadelige (Se: Genetic
load), medfører det at det muterte individet dør
eller får lav fitness, kalles det en genetisk død.
Det er fordelaktig for en populasjon og
opprettholde en relativ konstant, men lav mutasjons frekvens. En del mutasjoner kan også forekomme i de arvelige komponentene i cytoplasmaet, de viser imidlertid en ikke-Mendelsk
arv. Se: Evolution og Mutagen.
MUTATIONAL EQUILIBRIUM: Mutasjonslikevekt, balansen mellom to forskjellig rettede
mutasjoner i en populasjon i «Hardy-Weinberg
equilibrium» eller frekvensen av muterte gener
per individ. Se: Hardy-Weinberg equilibrium.
MUTATIONAL LOAD: Mutasjonsbelastningen,
reduksjonen i en populasjons fitness gjennom
akkumuleringer av skadelige gener fra gjentatte
mutasjoner. Se: Genetic load.
MUTATIONAL SITE (Mutable site): Mutasjonssted, posisjonen langs en nukleotid-sekvens, gen
eller kromosom der mutasjoner kan forekomme.

MUTATIONAL SPECIFICITY: Mutasjonsspesifisitet, de spesifikke karakteristika til mutagene
agenser, både med tanke på visse typer av
mutasjoner og steder for mutasjoner (hot spots).
MUTATION EPIDEMIOLOGY: Mutasjonsepidemiologi, studiet av utbredelsen til de mutasjoner
som medfører forandringer i det genetiske
materialet hos mennesket og av de sykdommene
disse genetiske forandringene medfører.
MUTATION FREQUENCY: Mutasjonsfrekvens,
gjennomsnittsfrekvensen en gitt mutasjon opptrer
med i en populasjon, dvs. frekvensen av visse
mutante alleler (eller mutante fenotyper) innen en
populasjon (noe som ikke nødvendigvis reflekterer mutasjonsraten).
MUTATION HOT SPOT: Se: Hot spot.
MUTATIONISM: Se: De Vresianism.
MUTATION ISOALLELE: Alleler med lik aktivitet,
men med forskjellige mutasjonsrater. Se: Isoallele.
MUTATION LOAD: (1) Mutasjonsbelastning,
samlingen av farlige gener som forekommer (for
det meste skjult) i genomene i en populasjon og
som kan overføres til avkommet; (2) Reduksjonenen (ved likevekt) i gjennomsnittlig fitness i
en diploid populasjon som skyldes mer eller
mindre farlige nye mutante gener og dem som
allerede var til stede i gen poolen, og som kan
overføres til avkommet; (3) Den relative forskjell
mellom den teoretiske mest fordelaktige genotypen innen en populasjon og den gjennomsnittlige genotypen; (4) Alle abnormaliteter i hver
generasjon som skyldes defekt genetisk materiale i menneskets gen pool; (5) Gjennomsnittstall
akkumulerte farlige gener per individ innen en
populasjon, inkludert den som har oppstått nylig i
en genrasjon pga. mutasjon og seleksjon og dem
som arvet fra opphavet.
MUTATION PRESSURE: Mutasjonstrykk, den
kontinuerlige forekomst av mutasjoner som
produserer nye alleler som øker i frekvens i en
populasjons gen pool. Men tilbakemutasjoner kan
også forekomme, slik at det er en likevektstilstand mellom mutasjonsraten (A til a) og
tilbakemutasjonsraten (a til A). Se: Mutation rate.
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MUTATION RATE: Mutasjonsrate, frekvensen
eller sannsynligheten for at en gitt organisme,
celle eller virus i en voksende populasjon,
spontant vil gjennomløpe en spesifikk mutasjon
under sin formerings- eller delingssykel, dvs.
antall mutasjoner (mutasjonsfrekvensen) per gen
(et gitt locus) per tidsenhet (f.eks. generasjon).
Mutasjonsraten kan også referere til hyppigheten av mutasjoner i en gitt art. Vanligvis
forekommer mutasjoner med en konstant og lav
rate, men som kan økes kunstig ved hjelp av
mutagener (Se: Mutagen). Mutasjonsraten (a)
kan uttrykkes som a = m/d, hvor m er antall
spesifikke mutasjoner som har foregått innen
populasjonen og d er antall delings(formerings)sykler innen populasjonen. Generelt ligger antall
mutasjonstilfeller (mutation events) per genom
(gen) per generasjon (tidsenhet), på mellom 1 x
104 og 1 x 108.
MUTATION THEORY: En teori om opphavet til
nye karakterer i organismer som resultat av gen
forandringer. Se: Saltation.
MUTATION YIELD: Antall overlevende mutanter.
MUTATIS CHARACTERIBUS (Mut. char.): Med
karakterene forandret (av), brukt tilsvarende
emandatus. Se: Emend og Emendation.
MUTATOR GENE (Mutator): Mutasjonsgen,
ethvert gen (mut) som forårsaker økning i den
spontane mutasjonsraten i andre gener i samme
organisme.

nå kjent å være ett basepar (nukleotidpar) innen
et gen eller cistron. Med andre ord, en muton er
den minste komponenten som kan gjennomløpe
forandring blant de mulige mutasjonssteder i det
genetiske materialet, og som dermed har
potensialet til å gi opphav til en levedyktig mutant
organisme. Se: Cistron.
MUTUAL: Gjensidig, innbyrdes, felles, sams.
MUTUALISM (Interdependent association):
Mutualisme, en form for symbiose mellom to
(eller flere) arter, der begge (eller alle)
symbiontene har fordel av assosiasjonen og der
assosiasjonen er obligatorisk for begge (eller
alle) artene. Fenomenet kalles obligat mutualisme, dvs. de kan ikke leve (i naturen) uavhengig
av hverandre. Et velkjent eksempel på
mutualisme er assosiasjonen mellom spesialiserte protozoer i tarmen på termitter. Protozoene kan fordøye cellulose, termittene ikke. Så
protozoene forsynes med cellulose samtidig som
de lever beskyttet, mens de produserer
sukkerstoffer som termittene absorberer. Andre
tidligere definisjoner for mutualisme omfatter: (a)
Obligat for kun én av partene, (b) uten essensiell
avhengighet, kun gjensidig fordel, (c) synonymt
med symbiose, kommensalisme eller protocooperasjon, eller (d) nær assosiasjon mellom
organismer av samme art, f.eks. mor og foster.
Se: Antipathetic symbiosis og Symbiosis.
M-V LINKAGE: Kopling mellom gener som
uttrykker morfologiske karakterer og gener som
kontrollerer levedyktighet.

MUT. CHAR.: Se: Mutatis characteribus.
MUZZLE: Snute, snabel, tryne.
MUTE: (1) Fugleskitt, fugledritt, fuglebæsj; skite
(om fugler); (2) Stille; stum, stum person, målløs;
(3) Innen musikk, sordin.
MUTEIN: Et protein analogt til den normale
formen, men forandret pga. en mutasjon.

mV: Forkortelse for: Millivolt.
M.Y. (M. yr., Mya): Forkortelse for: Millioner av år
siden (x 106).

MUTILOUS: Som er harmløs, dvs. som mangler
strukturer for forsvar.

MYALGIA: Myalgi, muskelverk, samlebegrep for
en rekke ulike tilstander med smerte i musklene.
Fibromyalgi, sykdom av ukjent årsak som
medfører kroniske smerter i senefester og
muskler, uten at det medfører skader som ved
leddgikt.

MUTON: Muton, basisenheten eller den minste
del av et gen som kan involveres i en mutasjon,

MYC- (Myco-, Myceto-): Prefiks som refererer til
sopp.

MUTILATE: Lemleste, skamfere,
fratatt én eller flere essensielle deler.

ødelegge;
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MYCELIUM: (1) Mycel, nettverk av forgrenede
tråd-lignende hyfer (filamenter), hovedkomponenten hos mange sopparter som danner et
vegetativt vev i jorden som fusjonerer med et
annet under dannelse av et dikaryotisk mycel.
Reproduksjonsstrukturene (fruktlegemene, sporangiene, gametangiene) vokser ut fra dette mycelet (Se: Basidiospore, Fruiting body, Gametangium, Hypha, Sporangium); (2) Tilsvarende
nettverk produsert av visse arter bakterier.

cellulære parasitter. Mukobakterier forekommer
både som frittlevende og som parasitter på
planter, menneske og dyr, inkludert fisk.
Mycobacterium bovis forårsaker tuberkulose hos
kveg (en svekket strain av denne (Bacillus
Calmette-Guerin) brukes til vaksinasjon av
mennesket (BCG) mot tuberkulose), M. leprae gir
lepra og M. tuberculosis gir tuberkulose hos
mennesket hvor den lever intracellulært i makrofager. Se: Mycobacterial infection.

MYCETANGIUM (Mycangium): Mycetangium,
spesialisert sekke-lignende struktur (invaginasjon
av epidermis på den bakre del av forbrystet) hos
visse insekter der symbiotiske sopp kan fraktes.

MYCOBACTERIAL INFECTION: Mykobakteriell
infeksjon, fellesnavn for alle mykobakterielle
sykdommer: (a) Tuberkulose (Se: Tuberculosis),
(b) lepra (Se: Leprosy), (c) atypiske mykobakterie infeksjoner (Mycobacterium spp.), f.eks.
M. avium og M. marinum, på mennesket og dyr,
som ligner tuberkulose og er utbredt over hele
verden og smitter gjennom støv og forurenset
mat, og (d) andre Mycobacterium spp. og
Nocardia spp. som infiserer fisk og gir fisketuberkulose. Se: Mycobacteria.

-MYCETES: Bokstavendelsen på en klasse innen
botanisk (sopp)nomenklatur.
-MYCETIDAE: Bokstavendelsen på en underklasse innen botanisk (sopp)nomenklatur.
MYCETISM (Mycetismus): Forgiftning gjennom
å spise giftige sopp.
MYCETOCYTE: Mycetocytt, spesialisert celle
hos visse virvelløse dyr, spesielt insekter, som
inneholder intracellulære bakterie- (bakteriocytt)
eller sopp (mycetocytt, benyttes for både
bakterier og sopp) symbionter.
MYCETOGENIC: Mycetogenisk, produsert av
sopp.
MYCETOLOGY: Se: Mycology.

MYCOBIONT: Mykobiont, symbiotisk sopp, soppkomponenten i mycorrhizae eller lav. Se: Phycobiont.
MYCOBIOTA. Mykobiota, soppfloraen i et område eller habitat.
MYCOCECIDIA: Galler på planter indusert av
sopp. Se: Gall.
MYCOCRINY: Dekomponeringen av organisk
materiale på grunn av sopp.

MYCETOME: Mycetom, spesialisert struktur eller
organ som inneholder symbionter. Mycetoma,
Invaginasjon av det dypere subkutane vevet med
sopp eller aktinomyceter.

MUCOHELMINTHS: Helminter (nematoder) som
eter sopp. Se: Fungivorous og Helminth.

MYCETOMETOCHY: Symbiose mellom sopp og
insekter som bebor blandete reir eller tuer.

MYCOLOGY (Mycetology): Mykologi, sopplære,
det vitenskapelige studiet av riket sopp (Eumycota, Mycota, Fungi) som omfatter eukaryoter
i søstergruppen til dyr (Animalia) og krageflagellater (Choanozoa).

MYCETOPHAGOUS: Se: Fungivorous.
MYCETOZOAN: En gruppe av slimsopp (i supergruppen Amoebozoa).
MYCOBACTERIA: Mykobakterier, slekt av
Gram-positive, ubevegelige asporogene bakterier
med motstandsdyktig cellevegg, mange er intra-

MYCOPHAGUS: Se: Fungivorous.

MYCOPARASITE: Mykoparasitt,
parasitterer andre sopper.

sopp

som

MYCOPHAGOUS: Se: Fungivorous.
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MYCOPLASMA (Pleuropneumonia-like organisms, PPLO): Mykoplasma, en slekt av meget
små, ubevegelige prokaryoter (bakterier) uten
fast cellevegg (har fleksibel «cellevegg») som
omfatter patogener i mukosa og synovial membranene i luftveis- og urogenitalsystemet hos
mennesket og andre dyr, eller de kan nedbryte
dødt organisk materiale (dvs. er saprotrofer);
Mycoplasma er også kontaminanter i vevskulturer. Celleformen avhenger av livssyklusstadiet. Gruppen omfatter arter som forårsaker
forskjellige sykdommer som f.eks.: M. pneumoniae (Eatons's agent) som forårsaker primær
atypisk lungebetennelse (bronchitis og pharyngitis) hos mennesket og som også kan infisere
hjertesekken. Gruppen som omfatter ca. 120
arter, utgjør de minste organismer (0,1 - 0,8 µm)
som er frittlevende i naturen, dvs. kan formere
seg utenfor levende celler.
MYCOPLASMOSIS: Mykoplasmose, enhver sykdom som skyldes arter av Mycoplasma. Se:
Mycoplasma.
MYCORRHIZAE: Sopprot, mycorrhizae, en stabil
og gjensidig fordelaktig assosiasjon (symbiotisk
assosiasjon, Se: Mutualism) mellom en sopp
(hyfene til spesielle sopparter som lever i jorden,
der flere arter ikke synes å være frittlevende) og
røttene til enkelte høyere plantearter. Sopprot er
meget vanlig og forekommer hos de fleste
planter. Assosiasjonen utgjør en nær fysiologisk
interaksjon mellom de to komponentene i en
sopprot, der soppkomponenten opptar sukkerstoffer og andre næringsemner og hormonelle
substanser fra verten, mens vertskomponenten
får diverse substanser tilbake som syntetiseres
av soppen, bl.a. antibiotika som beskytter
vertsrøttene mot infeksjoner, samtidig som
soppen letter plantenes opptak av vann, næring
og mineral-ioner. Sopprot omfatter tre typer:
Ektotrofe mycorrhizae, endotrofe mycorrhizae og
ekto-endotrofe mycorrhizae. Den førstnevnte
utvikles mellom en sopp blant basidiomycetene,
ascomycetene og zygomycetene og en treplante
der soppen forekommer på utsiden av røttene og
mellom cellene, den andre mellom forskjellige
soppgrupper og både tre- og urteplanter der
utviklingen til soppen foregår inni cellene i roten,
den tredje typen er en mellomform av de to første
hvor soppen lever både ekstra- og intracellulært.
Våre terrestriske økosystemer ville vært

fundamentalt forskjellige fra det vi opplever i dag,
fantes ikke denne essensielle symbiosen i
naturen. Se: Endomycorrhizae og Ectomycorrhizae.
MYCOSIS: Mykose, sykdom i eller på en
organisme, dyr eller menneskekropp, eller forårsaket av en soppinfeksjon. Viktige sopporganismer som gir mykoser hos mennesket, er:
Candida albicans (normalt til stede og harmløs i
respirasjonssystemet, tarmsystemet og den
hunnlige genital-trakten, men kan gi sykdom hos
svekkede personer), Crypococcus neoformans
(gir kronisk hjernehinnebetennelse, infeksjonen
skjer via respirasjonssystemet og fuglemøkk er
smittekilden), Blastomyces dermatitidis (gir
svulster og tuberkel-lignende granuloma, særlig i
lungene, smitten skjer gjennom inhalering av
infisert jordstøv), Histoplasma capsulatum (gir
tuberkler, særlig i lungene, smitten skjer gjennom
inhalering av infisert støv, særlig fra fuglemøkk),
Coccidioides immitis (gir influensa-lignende
sykdom, kan utvikles til lesjoner i alle organer
inkludert det sentrale nervesystem, smitten skjer
gjennom inhalering av forurenset støv) og
Geotrichum candidum (gir kronisk bronkitt eller
munnsår).
-MYCOTA: Bokstavendelsen på en divisjon
(Division) innen botanisk (sopp)nomenklatur. Se:
Fungus.
MYCOTIC: Mykotisk, produsert ved hjelp av
sopp. Se: Fungus.
-MYCOTINA: Bokstavendelsen på en underdivisjon (sub-division) innen botanisk (sopp)nomenklatur.
MYCOTOXICOSIS: Mykotoksikose, enhver sykdom på mennesket og dyr som skyldes inntak av
mykotoksiner. Se: Mycotoxins.
MYCOTOXINS: Mykotoksiner, giftstoffer produsert av sopp (Se: Fungus). Termen begrenses
vanligvis til soppmetabolitter som er giftige for
mennesket eller dyr og som er produseres av
sopp som infiserer og lever på våre næringsemner. De viktigste mykotoksinene er aflatoksiner produsert av varmekjære sopper og som
da først og fremst finnes i tropiske matvarer.
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Aflatoksiner er immuntoksiske og leverkreftfremkallende.

MYOBLAST: Myoblast, celle som gir opphav til
muskelfibre.

MYCOTROPHIC: (1) Planter som har mycorrhizae, sopprot, dvs. lever i symbiose med en
sopp (Se: Mycorrhizae); (2) Mykotrofisk, dyr som
eter sopp.

MYOCYTE: Myocytt, kontraktil muskelcelle.

MYCOVORE: Soppetende dyr.

MYOGENIC: Det som angår muskelsammentrekninger initiert av nerveimpulser.

MYOFIBRILLAE: Myofibriller, longitudinelle fibriller i muskelceller. Se: Fibril.

MYEL- (Myelo-): Prefiks som betyr marg.
MYELIN: Myelin, fosfolipid som danner et
isolerende ytre lag (myelin sheat) rundt nervefibrene (neuronene) og som produseres av spesielle celler i nervesystemet. Myelin isolerer neuronene elektrisk og medfører derved at nervesystemets elektriske impulser fungerer optimalt.
MYELITIS: Inflammasjon av ryggmargen.
MYELOCYTES: Myelocytter, celler i benmargen
som produserer leukocytter. Se: Leucocyte.
MYELODYSPLASIA: Feildannelser i ryggsøylen.
Se: Anomaly.
MYELOGENIC: Det å produsere benmarg eller
det å være produsert i benmargen.
MYELOID TISSUE: Myeloid vev, vevet hos
virveldyr som produserer røde blodceller og
polymorfer.
MYELOMA: Myeloma, tumor av celler som
stammer fra benmargen, spesielt de Ig sekrerende cellene som består av en enkelt klon av Blymfocytter. Myeloma kan opptre spontant eller
induseres (cellene brukes f.eks. til dannelse av
hybridoma. Se: Hybridoma og Lg.
MYIOPHILOUS: Det å bestøves (pollineres) ved
hjelp av fluer.
MYIOSIS: Myiose, infeksjon av vev med forskjellige arter av fluelarver (maggots) fra
familiene Calliphoridae, Cuterebridae, Oestridae,
Gasterophilidae og Sarcophagidae.
MYO-: Prefiks som betyr muskel.

MYOGLOBIN: Myoglobin, globulært, pigmentert
protein som forekommer i muskelcellene hos
virveldyr og hos enkelte virvelløse dyr der det
fungerer som bærer og lager av oksygen.
Myoglobinet (hemoprotein) består av en enkelt
polypeptid kjede som omgir en haem-gruppe som
kan reversibelt binde ett molekyl av oksygen.
Myoglobin har høyere affinitet for oksygen enn
haemoglobin og frigir oksygen bare ved meget
lave oksygenkonsentrasjoner, som f.eks. ved
hardt muskelarbeid. Myoglobin fungerer derfor
som en lagringskilde for oksygen til bruk ved
akutte behov. Se: Haemoglobin.
MUOID: Sammensatt av muskelfibre.
MYONEME: Myonem, kontraktil fibrill som finnes
i ektoplasmaet hos visse protozoer. Se: Ectoplasm og Endoplasm.

MYOLOGY: Myologi, den del av anatomien som
omfatter arrangementet av muskler.
MYOMERE: Et muskelsegment.
MYONEURE: Et motorisk neuron. Se: Neuron.
MYONICITY: Sammentrekningskraften i muskelvev.
MYOPIA (Myopy, Nearsightedness, Shortsight): Nærsynthet, øyets manglende evne til å
fokusere på objekter langt borte. Årsaken er at
øyelinsen har mistet evnen til og avflates (eller
øyeeplet har blitt for langt). Bruk av konkave
linser kan korrigere for problemet. Se: Refraction.
MYOPLASM: Myoplasma, den kontraktile delen
av en muskelcelle.
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MYOSIN: Myosin, kontraktilt protein som danner
mikrofilamenter i eukaryotiske celler. Myosin
interakterer med aktin som medfører kontraksjoner i celler og utgjør et av de to hovedproteinene i muskulatur hvor de danner de tykke
filamentene. Myosin finnes også i de filamentene
som er knyttet til bevegelsen hos protoktister. De
har ATPase enzymatisk aktivitet og er involvert i
muskelsammentrekningene og mange andre
prosesser som har med cellebevegelighet å
gjøre. Myosin er en essensiell komponent av
sarkomerer. Se: Actin og Sarcomere.
MYOTASIS:
mingen.

Muskelspenningen

eller

MYRMECOLOGY: Myrmekologi, den del av
entomologien som studerer maur.
MYRMECOPHAGOUS: Som eter maur og termitter og som kan ha spesialiserte kjever for
formålet.
MYRMECOPHILOUS (Myrmecophile): (1) Myrmekofil, maurelskende, det å leve og trives
sammen med maur, spesielt organismer som
lever en stor del av livet sitt i maurtuer eller
termittuer; (2) Bestøvning av planter ved hjelp av
maur og termitter. Se: Myrmecophobous.

stram-

MYOTOME: Myotom, muskel segment eller
kroppssegment dannet av spesifikke muskelregioner. Myotomer er viktige karaktertrekk for å
kunne igjenkjenne de tidlige stadiene av
chordater. Se: Chordata.

MYRMECOPHILY (Ant symbiosis): Unyttelsen
blant andre insekter og da spesielt biller, av
maurkolonier som bolig og kilde til mat.
MYRMECOPHOBOUS (Myrmecophobic): Organismer som skyr maur og termitter eller som
virker frastøtende på maur og termitter. Se:
Myrmecophilous.

MYR: Forkortelse for: Millioner år.

MYRMECOBIOSIS (Consociation): En symbiotisk relasjon mellom maur. Se: Consociation.

MYRMECOPHYTE: Myrmekocytt, plante som har
spesielle strukturer som gir ly, beskyttelse og ofte
føde til maur, og antatt i bytte for beskyttelse av
maurene mot mauretende organismer; en
mutualistisk relasjon med maur. Se: Myrmecodomatia.

MYRMECOCHOROUS (Myrmecochory): Som
er spredt ved hjelp av maur eller termitter.

MYRMECOSYMBIOSIS:
Myrmekosymbiose,
symbiosen mellom maur og deres vertsplanter.

MYRMECOCLEPTY: En form for symbiose der
en gjestemaur stjeler mat fra vertsmaurene.

MYRMECOTROPHIC: Myrmekotrofisk, planter
og dyr som bidrar med næring (føde) for maur og
termitter.

MYRIA-: Prefiks som betyr en enhet x 104 eller
som betyr utallige.

MYRMECODOMATIUM: Plantestruktur som bebos av maur og termitter. Se: Myrmecophyte.
MYRMECODOMUS: Planter som kan gi bolig
eller ly for maur og termitter.
MYRMECOLOGY: Myrmekologi, det entomologiske studiet av enhver art i familien maur
(Formicidae), kolonibyggende insekter med en
kompleks sosial organisering med forskjellige
kaster som utfører gitte arbeidsoppgaver.
MYRMECOLOUS: Som lever i maurtuer og
termittuer. Myrmecole, en organisme som lever i
maurtuer uten noen annen form for interaksjon
med individene i tuen.

MYRMECOXENOUS: Som gir både mat og ly for
maur og termitter, spesielt planter.
MYSIS: Mysis, sent stadium (zoea stadium) i
larveutviklingen hos mange reke-lignende storkreps (tifot-kreps, Malacostraca) som er den
største gruppen av krepsdyr. Se: Acanthosoma
og Zoea.
MYSOPHOBIA (Bacillophobia, Bacteriophobia, Germaphobia, Germophobia, Verminophobia): Mysofobia, unormal frykt for skitt eller
forurensninger med basiller, noe som f.eks. kan
medføre gjentatte vaskinger av hendene.
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MYSTAX: Mustasje, skjegg (beard), hår eller
buster rundt munnen.
MYXIN: Antibiotika produsert av Lysobacter sp.
MYX- (Myxo-): Prefiks som betyr mukus eller
slim.
MYXOBACTERIOSES: Myxobakterioser (orden
Myxobacteriales), sykdommer som skyldes
Gram-negative bakterier (myxobacterier) som
mangler stiv cellevegg og som har glidende
bevegelser på faste underlag, og som under
visse betingelser danner fruktlegemer (fruiting
bodies). De fore-kommer i jord og på råtnende
trestammer hvor de danner løse kolonier. (De
fiskepatogene bakteriene som ikke danner disse
strukturene, f.eks. Flexibacter, Columnaris og
Cytophaga, er ikke inkludert.)
MYXOMA (VIRUS): Myxoma virus, poxvirus som
forårsaker myxomatose. Myxoma virus ble opprinnelig isolert fra ville kaniner (Sylvilagus
brasilensis, en skogskanin fra Brasil og Uruguay)
hvor de forårsaker en mild ikke-dødelig sykdom.
Smitten skjer mekanisk via en vektor (kaninlopper, mygg, etc.) eller direkte kontakt. Viruset
ble funnet å være 99 % dødelig for europeiske
kaniner (Oryctolagus cuniculus) som dør i løpet
av 2 - 5 dager etter infeksjonen. Viruset ble brukt
til å kontrollere kaninantallet i England og
Australia, hvor det ble innført henholdsvis i 1953
og 1950. Innen 1955 var kaninpopulasjonen
omtrent utryddet i mange områder. Senere har
kaninpopulasjonen både i England og Australia
gradvis økt i antall igjen. Kaninene er blitt mer
resistente og viruset mindre virulent. Harer
(Lepus spp.), er generelt resistente. Se: Poxvirus.

bakterier og soppceller. De ekte slimsoppene kan
fordøye matpartikler. To arter som er vanlige på
råtne stubber, er trollsmør (Fuligo septica) med
sterkt gule plasmodier og ulvemelk (Lycogala
epidendron) med røde plasmodier og røde
sporangier som etter hvert blir gråbrune. Andre
grupper slimsopper lever som parasitter i planter.
Se: Plasmodium.
MYXOPHYTES: Se: Cyanobacteria.
MYXOSOMOSIS (Whirling disease): Dreiesyke,
myxosomose, en sykdom på laksefisk forårsaket
av Myxosoma cerebralis (= Myxobulus cerebralis) i klassen Myxozoa, som kan forårsake stor
skade i regnbueørret der de ødelegger brusken,
medfører bendeformiteter og nevrologiske
skader. Det infeksiøse mellomstadiet til
protozoen som finnes i leddmarker (Tubifex
spp.), kalles Triactinomyxon gyrosalmoe. «Triactinomyxon»-stadiet (ca. 150 µm lang) kan ikke
reinfisere andre marker, men infisere unge
stadier av laksefisk og dermed fullføre livssyklus.
MYZESIS: Suging, det å suge; sugende.

MYXOMYCOTA (Acellular slimemoulds, True
slimemoulds, Mycetozoa): Ekte slimsopp
(moulds), en gruppe på ca. 600 arter som var
tidligere regnet til soppriket, men settes nå i
«slimriket» sammen med en del encellede
amøber da sporene som danner flagellater etter
sammensmeltning, gir opphav til mangekjernede,
acellulære protoplasmamasser som beveger seg
amøboid (plasmodier), eller som celleslimsopp
(Acrasiomycota), til aggregater av enkjernede
amøboide celler (pseudoplasmodier). Gruppen
lever på fuktig jord, ved og planterester der de
ernærer seg av dødt organisk materiale, levende
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N
N (n): Forkortelse for: (1) Populasjonsstørrelse;
(2) Newton; (3) Aminosyren asparagin (Asn); (4)
Nøytrontallet; (5) Antall verdier av et variabelt
antall; (6) Nitrogen; (7) Normal (med referanse til
en løsning); (8) Avogadros tall; (9) Det haploide
(gametiske celler, n) og diploide (zygotiske og
somatiske celler, 2n) kromosomantall hos eykaryotiske organismer. (Symbolet x benyttes for å
angi basisantall kromosomer i et genom, dvs.
polyploid-nivået, f.eks.: 3x (triploid), 4x (tetraploid), etc.)
N.: Forkortelse for: (1) Oss eller av oss (Se:
Nobis); (2) Navn (brukt f.eks. etter et navn for å
indikere at forfatterne er ansvarlige ovenfor forlaget); (3) Ny (novus).

reaksjonene assosiert med glykolysen, gjæringsprosessene og den aerobe respirasjonen. NADP
(Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate)
avviker fra NAD bare gjennom å ha en fosfatgruppe i tillegg. Funksjonen er den samme som
NAD selv om anabolske reaksjoner generelt
bruker NADPH (redusert NADP) som hydrogen
giver, istedenfor NADH. Enzymer er ofte spesifikk
for enten NAD eller NADP som coenzym. Se:
Glycolysis, Krebs cycle, Nicotinamide Adenine
Dinucleotide og Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate.
NADIR: (1) Nadir, lavpunkt, laveste punkt; (2)
Innen astronomi, punktet på himmelvelvingen
direkte under en observatør på jordoverflaten;
diametral motsatt av zenit (Se: Zenith).

Na: Natrium. Se: Sodium.

NACARAT: Oransjerød farge.

NAEGLERIA: Naegleria, en slekt av amøber som
benyttes for å studere genetikken bak utviklingen
av undulipodier (Se: Undulipodia). Naegleria
fowleri forårsaker amøbe meningoencephalitt.

NaCl: Forkortelse for: Natriumklorid. Se: Sodium
chloride.

NaF: Forkortelse for: Natriumflorid. Se: Sodium
floride.

NACREOUS: Som består av eller har et perleaktig skinnende lag (nacre).

NAG: (1) Hest, pony, liten hest; (2) Plage, gnage
på, skjenne, skjenne på; (3) Forkortelse for: Nacetylglukosamin.

NAB: Haug, bergnapp, fjelltopp.

NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide,
dpn): NAD, forkortelse for et (viktig) coenzym
som finnes i alle levende celler og som stammer
fra B vitaminet nikotinsyre og som tar del i mange
dehydrogeneringsreaksjoner. NAD forekommer i
to former: En oksidert og en redusert form,
henholdsvis NAD+ og NADH (eller NADH + H +). I
cellenes metabolisme er NAD involvert i redox
reaksjoner (Se: Redox reactions). Coenzymet
NAD er løselig bundet til de aktuelle enzymene
og frakter normalt en positiv ladning; NAD kan
motta ett hydrogen atom og to elektroner og
derved overgå til den reduserte form NADH.
NADH som dannes under prosesseringen av
mat, gir fra seg sine to elektroner og ene
hydrogen atom i elektrontransportkjeden, samtidig som det dannes NAD+ under generering av
tre molekyler ATP per molekyl NADH. NAD
fungerer derfor som bærer av hydrogen i redox-

NAGANA (PEST) (Animal African Trypoanosomiosis, Tsetse disease): Nagana, sykdom
hos drøvtyggere forårsaket av arter i slekten
Trypanosoma (klasse Kinetoplastida), en monofyletisk gruppe av encellede parasittiske flagellater, protozoer) som forekommer i forskjellige
områder av Afrika; vektoren er forskjellige arter
fluer i slekten Glossina. En rekke flagellat-arter
kan forårsake nagana, bl.a. Trypanosoma brucei,
T. vivax, T. suis og T. congolense. Naganaartene infiserer ikke mennesket, men er
motstykket til menneskets sovesyke i Afrika
forårsaket av andre arter i slekten Trypanosoma.
Se: Trypanosomosis.
NAIAD: Vannymfe, najade; akvatisk,
metabol nymfe. Se: Hemimetabolous.

hemi-
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NAIVE: (1) Naiv, troskyldig, enfoldig, barnslig,
godtroende; (2) Innen parasittologi, naiv, en vert
uten tidligere erfaring med en gitt infeksiøs agens
(parasitt, sopp, bakterie, virus).
NAKED: (1) Naken, blottet, bar, det å mangle det
vanlige dekket; (2) Ubevæpnet, det å mangle ytre
armatur eller beskyttelse.
NAKED NAME: Se: nomen nudum.
NAM: Forkortelse for: N-acetylmuramic acid.
NAMATIUM: Bekke- eller elvesamfunn.
NAMATOPHILOUS: Det å leve og trives i bekker
og elver.
NAMATOPHILE: Nematofil, en som lever og
trives i bekker og elver.
NAMATOPHYTE: Namatofytt, plante som lever i
bekker og elver.
NAME (n.): (1) Navn, rykte, berømmelse, ordet
(eller ordene) hvorved noe eller noen er kjent; (2)
Innen taksonomisk nomenklatur, ordet (eller
ordene) som navnsetter en organisme eller
gruppe av organismer, der hovedtypene er: (a)
Artsnavn (specific name), det andre ordet i et
binomen (Se: Epithet), (b) slektsnavn (genus
name), det første ordet i et binomen, og (c)
underartsnavn (subspecific name), det tredje
ordet i et trinomen. Bortsett fra disse fundamentale former for navn på organismer, har vi:
(a) Bevart navn (conserved name), tidligere
ugyldig / utilgjengelig (invalid / unavailable) navn
som av «Kommisjonen» senere er gjort valid, (b)
eksludert navn (excluded name), navn som ikke
er tilgjengelig, (c) erstatningsnavn (new replacement name), navn som erstatter (nomen novum)
et allerede etablert navn, (d) forkastet navn
(rejected name), ethvert navn for et takson som
ikke er valid, (e) infraspesifikt navn (infraspecific
name), generell term for ethvert navn for et
takson (eller individuell form) under artsnivå, (f)
innskutt navn (interpolated name), navn som hvis
plassert i parentes etter slektsnavnet angir det en
underslekt, etter slektsgruppenavnet angir det et
aggregat av arter, og etter artsnavnet angir det et
aggregat av underarter, (g) kollektivt gruppenavn
(collective-group name), navn som er etablert for

en kollektiv gruppe (da kollektivgrupper ikke har
noen typeart har disse ikke prioritet foran
slektsgruppe navn), eller et navn som er etablert
for en nominal slekt eller underslekt og senere
brukt for en kollektiv gruppe (disse navnene
konkurrerer om prioritet), (h) korrekt navn / valid
navn (valid name), det korrekte, valide, navnet for
ett takson, (i) nytt vitenskapelig navn (New
scientific name), vitenskapelig navn når det for
første gang blir presentert for et takson eller et
takson etablert etter Kodens reglement (i
motsetning til et populærnavn), (j) populærnavn
(vernacular name), populærnavn på ett eller flere
dyr, (k) tautonymt navn (tautonymous name),
bruk av det samme navn for slekten og/eller av
en av dens arter eller underarter, (l) tilgjengelig
navn (available name), navn som ikke ekskluderes gjennom Kodens reglement, (m) ugyldig
navn (invalid name), ethvert tilgjengelig navn som
ikke er valid, (n) uninominalt navn (Se: Uninominal name), navn som består av ett ord og er
brukt for et takson høyere enn artsgruppen, (o)
upassende navn (inappropiate name), navn som
antyder en karakter, kvalitet, eller opphav som
ikke angår det takson som bærer navnet, og (p)
utilgjengelig navn (unavailable name), vitenskapelig navn som ikke oppfyller Koden, eller
som er et ekskludert navn.
NAMEBEARER (Name bearing type): Navnbærende type, dvs. enten: (a) Type slekt, (b) type
art, (c) holotype, (d) lektotype, (e) serier av
syntyper (som tilsammen gir den navnbærende
typen), (f) neotype, (g) type slide, eller (h) hapantotype som danner den objektive standardreferansen som forteller hvorledes navnet til et
takson er dannet. Se: Type.
NANA: Forkortelse for: N-acetylneuraminic acid.
NANISM (Ateliosis, Dwarfism, Microsomia,
Nanoid): Dvergvekst, det å være en dverg,
unormalt eller eksepsjonelt liten i størrelse, men
ha normale proporsjoner, dvs. en tilstand av
begrenset eller opphørt vekst under utviklingen.
Se: Gigantism.
NANNANDER: Dverghann.
NANNOFOSSIL: Nannofossil, et meget lite fossil,
vanligvis med en diameter < 100 µ (mikrometer),
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og ofte av marint opphav (alger) og som krever
elektronmikroskopi for å bli studert.
NANNOPLANKTON: Nannoplankton, det minste
planktonet (ca. 2 - 20 µm) som omfatter organismer som ikke filtreres i meget fine silkenett,
som f.eks. planktoniske bakterier. Nannoplankton
må innsamles fortrinnsvis ved hjelp av
sentrifugering av vannprøver. Nannoplankton ble
tidligere benyttet for organismer som passerer
gjennom en sil med 30 - 40 µm maskestørrelse.
Se: Plankton.
NANO- (n, Nanno-): Nano-, prefiks brukt i det
metriske system for å angi noe meget lite, en
milliard del av (10-9), f.eks. én nanometer
(millimicron, 1 nm) er en milliarddel av én meter
(10-9 meter, 10-3 µm, 10 Ångstrøm), ett nanosekund (1 ns) er én milliarddel av ett sekund (10 -9
sekund), ett nanogram (1 ng) er én milliarddel av
ett gram (10-9 gram), og én nanoliter er en
milliarddel av én liter (10-9 liter).

NARRATE: Fortelle, fortelle om, berette, beskrive, fabulere, omtale, melde, redegjøre for.
Narrative, beretning, fortelling, historie, berettende fortelling, affære, heltedikt. Narration,
fortelling, historie.
NARROW-SENSE HERITABILITY (h2, Heritability in the narrow sense): Arv i snever
mening, den grad de individuelle fenotypene
bestemmes av genene overført fra foreldrene,
uttrykt som forholdet mellom den additive
genetiske varians til den totale fenotypiske
varians. Med andre ord, den del av den totale
fenotypiske variabilitet eller varians blant
individene i en populasjon som kan forklares ut
fra additiv genetisk variasjon, en variasjon
tilskrivet allel variasjoner (eller i individenes
paringsverdi; Se: Breeding value). Se: Additive
genetic variance, Heritability og Broad-sense
heritability.
NASAL: Nasal, nese-, neselyd, med referanse til
nesen eller luktesansen.

NANOID: Se: Nanism.
NANOPLANKTON: Nanoplankton, mikroskopiske vannlevende dyre- og planteorganismer. Se:
Nano- og Plankton.
NAPHTHALENE: Naftalen, flyktig, aromatisk krystallinsk substans (C10H8) som benyttes til å
holde insekter borte, særlig møll (møllmiddel).

NASCENT: Begynnende, vordende, som holder
på å bli født; begynne å eksistere, vokse, formes
og utvikle seg. Nascency, fødsel, tilblivelse. Se:
Incipient.
NASOLACRIMAL DUCT: Tårekanalen, kanal
som forbinder øyet med nesehulen og som
fungerer som en avløpskanal for overskuddet av
tårevæske fra øyet.

NARCO-: Prefiks som betyr sløvhet.
NARCOSIS: Narkose, bevisstløshet (stupor, unconsciousness) som skyldes et giftstoff, legemiddel eller et høyt karbondioksid nivå som har
bygget seg opp i kroppen.
NARCOTIC: Narkotika, narkotikum, narkotisk,
dop, bedøvende middel, en gift som gir sløvhet
og reduserer smerte slik som morfin og andre
opiater. Slike narkotiske stoffer brukt ukritisk, gir
avhengighet.
NARCOTIZE: Bedøve, narkotisere, gi narkose.
NARCOTROPISM: Narkotropisme, orienterende
bevegelser som resultat av påvirkninger fra
narkotiske stoffer. Se: Tropism.

NASOPALATINE: Med referanse til nese og
gane (palate).
NASOPHARYNX: Med referanse til svelgetover
den bløte ganen. Se: Pharynx.
NASITIS: Inflammasjon i nesen.
NASTIC MOVEMENT: Bevegelse som respons
på ett ytre stimulus (spesielt hos planter), der
bevegelsen ikke er orientert i forhold til stimulus
(som kan være temperatur, fuktighet, berøring,
bevegelse og (diffust) lys). Bevegelsen kan også
forårsakes av vekst, f.eks. knyttet til vanntrykket i
cellene der avtagende vanntrykk medfører
skrumpning, økt vanntrykk oppsvelling. En
strukturell krumning kan også være et resultat av
differensiert vekst av motsatte overflater.
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Spesifikke eksempler på slike bevegelser er
blomster som springer ut ved lyspåvirkning
(fotonasti) eller temperaturøkning (termonasti),
eller sammenklappingen av blad på grunn av
berøring (tigmonasti, som hos planteslekten
Mimosa). Se: Nyctinasty, Photoepinasty, Photohyponasty, Photonasty, Seismonasty, Thermonasty og Traumatonasty.

NATATORY (Natatorial): Karakterisert ved
svømming; relatert til, utviklet eller tilpasset for
svømming. Se: Ambulatory.

NATAL: Fødsels-, føde-, ved fødselen eller det
som angår fødselen.

NATIONAL PARK: Nasjonalpark, større landområde som er relativt upåvirket av menneskets
aktiviteter og som er vernet, dvs. satt til side fordi
det er så spesielt at man ønsker å bevare
områdets naturmiljø, landskapsformer, arter eller
økosystem. Landskapet med planter, dyreliv og
natur- og kulturminner skal vernes mot utbygging,
anlegg, forurensninger og andre inngrep.
Nasjonalparkene kan grovt inndeles i to grupper
med tanke på forvaltningen, parker med og
parker uten friluftsliv. Verneforskriftene varierer
etter formålet med vernet og forholdene i det
området nasjonalparken ligger. Det er til nå
opprettet 47 nasjonalparker i Norge hvorav 40
ligger på Fastlands-Norge og 7 på Svalbard.
Nasjonalparker
består
hovedsakelig
av
statsgrunn ifølge naturvernloven. Norges første
nasjonalpark er Rondane opprettet i 1962. I
Norge regnes nasjonalpark som en middels
streng verneform. Et svakere vern er landskapsvernområde, mens et område med strengere
vern, kalles naturreservat. I motsetning til
landskapsvernområder og naturreservater, har
nasjonalparker som regel en betydelig størrelse
og kan omfatte store fjellområder, øyer og daler
eller liknende. Totale areal av nasjonalparker på
Fastlands-Norge, er 25 000 km², på Svalbard,
14 500 km2, dvs. 7 % av fastlandet og 24 % av
Svalbard er vernet. Se: Biosphere reserve og
Nature reserve.

NATALITY (Birth rate, Bx, Fertility, Fertility
rate, Natality rate): (1) Natalitet, nativitet
(svensk), fødselsrate, fødselstall, fødselsprosent,
forholdet mellom antall fødsler per populasjon
under en gitt tidsperiode, dvs. forholdet mellom
antall levende fødsler (avkom) i et område i
forhold til populasjonsstørrelsen i området, ofte
uttrykt per 1 000 av populasjonen per år (eller per
hunn per enhetstid). Produksjonen av nye
individer kan skje gjennom fødsel, spiring, deling
eller klekking. Nataliteten viser derfor til evnen en
populasjon har til å øke i antall. Den maksimalt
mulige reproduksjonsraten for en gitt art under
optimale betingelser, kalles den potensielle
fødselsraten (potential natality). Under naturlige
betingelser er denne mulige raten sjelden
oppnådd da en rekke negative faktorer vanligvis
påvirker fødselsraten; den aktuelle fødselsraten
under spesifikke miljøbetingelser, kalles den
realiserte fødselsraten eller den økologiske
fødselsraten
(realized
natality;
ecological
natality). Nataliteten som varierer fra individ til
individ, populasjon til populasjon, art til art, er
avhengig av individenes alder. Vanligvis er den
potensielle fødselsraten hos dyr og planter større
enn den potensielle dødeligheten (mortality). Hvis
disse to ratene er like (og innvandring er lik
utvandring), er populasjonen stasjonær i antall,
dvs. i likevekt. Fødsels-dødsrate forholdet x100,
kalles vital indeksen (vital index) (Se: Birth rate,
Fecundity, Fertility, Mortality og Population
growth); (2) Menneskets evne til å skape nye
ideer, instusjoner eller strukturer ut av ingenting.
NATANT: Svømmende, flytende, tilpasset
svømming, typisk noe lateralt avflatet som er mer
eller mindre tilpasset for svømming; det å
svømme på vannoverflaten. Se: Reptant.
NATATORIAL: Tilpasset for svømming.

NATES: Innen medisin, rumpeballene (buttocks).
NATIO: (1) Rase; (2) Innfødt (relatert til stedet for
fødselen); (3) Nasjon (originale term).

NATIVE: (1) Innen biologi, dyr eller planter som
forekommer naturlig i en gitt lokalitet, dvs. som
har kommet til live der og som ikke er importert
(introdusert) av mennesket (Se: Endemic og
Indigenous); (2) Innen mineralogi, det å forekomme naturlig i ren, usammensatt form, f.eks.
rent salt eller rent aluminium; (3) Som hører
naturlig sammen fra fødselen av; (4) Karakteristisk for eller relatert til folk som bebor en
region fra gammelt av; (5) Det å være født og
oppvokset i en region der man lever eller er
funnet; ikke innvandret og fremmed.
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NATIVE DNA: Dobbelttrådet DNA som er isolert
fra cellen og har hydrogenbindingene mellom
trådene intakte, operative og funksjonelle.
NATIVITY: (1) Fødsel, prosessen, stedet eller
omstendighetene av å bli født; (2) Stedet for
fødsel; (3) Jesus Kristus fødsel eller noe kunstnerisk (bilde, relieff, modell) som fremstiller Jesus
Kristus fødsel.
NATRON: Natron, naturlig forekommende salt
sammensatt av natriumkarbonat (Na2CO3) og
natriumbikarbonat (NaHCO3) som ble benyttet av
det gamle Egypt i mumifiseringsprosessene.
Natron forhindrer gjæring på samme måten som
salt gjør mht. mat.
NATURAL: (1) Naturlig, natur, normalt, ikke overraskende, være i samsvar med eller bestemt av
naturens lover, ha en sammensetning eller
klassifikasjon basert på naturlige egenskaper
eller kjenntegn; (2) Det å være naturlig relatert til,
av samme «blod» eller opphav (consanguineous), i motsetning til adoptert.
NATURAL ANTIBODIES: Naturlige antistoffer,
immunglobuliner som er til stede i plasma og som
ikke er et resultat av en (kjent) immunisering.
NATURAL CLASSIFICATION (Evolutionary
classification, Phyletic classification, Phylogenetic classification): Naturlig klassifikasjon,
enhver hierarkisk oppbygget biologisk klassifikasjon basert på fylogenetiske relasjoner (hypotetiske) mellom organismene slik at medlemmene
innen den enkelte kategori har felles opphav,
dvs. felles opprinnelse (stamfedre). Målet med en
naturlig klassifikasjon er å gruppere organismene
i samsvar med deres reelle utviklingslinjer og
evolusjonære relasjoner. Se: Artificial classification, Classifcation og Phenetic classification.
NATURAL DECREASE: Naturlig populasjonstilbakegang, dvs. raten en populasjon avtar målt
ved å trekke fra (subtrahere) fødselsraten fra
mortalitetsraten i et gitt område og tidsperiode.
Se: Natality, Natural increase og Mortality.
NATURAL GAS: (1) Naturgass, naturlig blanding
av hydrokarbongasser som forekommer i porer i
sedimentære bergarter i jordskorpen, spesielt i
forbindelse med petroleumavsetninger. Natur-

gass består hovedsakelig av (vektprosenter)
metan 85 %, etan 5 - 10 %, propan 3 - 5 %
sammen med butan og en del andre hydrokarboner. Av andre gasser som særlig kan være
tilstede, er oksygen, hydrogensulfid, nitrogen,
karbondioksid og helium. Naturgass lik olje,
oppstår under dekomponering av organisk
materiale. Naturgass forekommer på alle kontinenter og kan strømme opp fra jordoverflaten i
naturlige sprekker eller borehull; (2) Gass
produsert fra organisk materiale, f.eks. fra kull.
NATURAL GROUP (Monophyletic group):
Naturlig gruppe, gruppe organismer uansett
taksonomisk rang som en antar har samme
opphav, dvs. har samme stamfedre. Se: Monophyletic group.
NATURAL HISTORY: (1) Naturhistorie, en avhandling (treatise) over utvalgte aspekter i naturen; (2) Studiet av naturen, dens levende organismer (biota) i deres naturlige habitater og den
abiotiske natur, dvs. studier av alle naturlige
fenomener i naturen. Naturhistorie baserer seg
spesielt på omfattende feltstudier og observasjoner; (2) Den naturlige utviklingen av noe,
spesielt en organisme eller sykdom, over en
tidsperiode; (3) Studiet av naturlige objekter,
spesielt i felten, og ofte av amatører, eller for et
populært formål.
NATURAL IMMUNITY (Innate immunity/resistance, Non-specific immunity): Naturlig
immunitet, naturlig resistens, nedarvet resistens i
en organisme i motsetning til ervervet resistens,
dvs. en generell resistens som ikke er ervervet
gjennom kontakt med et antigen. Den naturlige
resistensen er ikke-spesifikk og omfatter mekaniske og fysiologiske barrierer mot infeksjoner
basert på artens evolusjonære fortid og omfatter
f.eks. huden, mukøse membraner, NK-celler,
fagocytose, inflammasjon, interferon, lysozym,
properdin og varierende ikke spesifikke faktorer.
Naturlig immunitet er en tilstand hvor organismen
har anatomiske eller fysiologiske trekk som gjør
den upassende som vert for en spesifikk parasitt
eller patogen, allerede fra infeksjonsstart av. Se:
Immunity, Non-specific immunity og Specific
immunity.
NATURAL INCREASE: Innen demografi, naturlig
populasjonsøkning, dvs. raten for naturlig popula-
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sjonsvekst (RNI) som beregnes statistisk ved å
trekke fra (subtrahere) dødsraten fra fødselsraten
i et gitt område og tidsperiode (eller omvendt hvis
populasjonen avtar i størrelse, Se: Natural
decrease). (RNI = [antall fødsler i et år (eller
fødselsraten) minus antall dødsfall i et år (eller
dødsraten) delt på den totale populasjonen ved
årets begynnelse] x 100.)
NATURALIST: (1) Naturforsker, naturhistoriker,
person, ekspert (f.eks. viltekspert) eller student,
som er interessert i eller studerer naturhistorie;
(2) Person som praktiserer naturalisme i skrift,
realisme i kunst, eller som betrakter alle
overnaturlige fenomener som falske eller å være
ikke vesensforskjellig fra naturlige fenomener og
hypoteser.
NATURALIZATION: Se: Introduced species.
NATURALIZED: Naturalisert, fremmed eller
introdusert art som er blitt vellykket etablert. Se:
Introduced species.
NATURAL KEY: Naturlig bestemmelsesnøkkel,
bestemmelsesnøkkel for arter som er basert og
konstruert på bakgrunn av en naturlig klassifikasjon der nøkkelens oppdeling (forgrening)
indikerer
de
evolusjonære
(fylogenetiske)
relasjonene mellom gruppene. Se: Artificial key.
NATURAL KILLER CELLS (NK-cells): NK-celler, store, granulære lymfoide celler (lymfocytter,
monocytter) som virker cytotoksisk overfor forskjellige fremmede celler (med kjerne), kreftceller
eller virus-infiserte celler uten forutgående immunisering, dvs. eksponering mot målcellen eller
å ha fått målcellen presentert eller merket ved
hjelp av et vevsforligelighets antigen (histocompatibility antigen). NK-celler kan aktiviseres ved
hjelp av interferon og andre substanser. NK- celle
aktiviteten øker sterkt som respons på fremmede
patogener som invaderer kroppen og spiller en
stor rolle i kroppens immunovervåkning. Se:
Interferon.
NATURALLY: Naturlig, av naturen, ifølge sin
natur, fra naturens hånd.
NATURAL RESISTANCE: Se: Natural immunity.

NATURAL SCIENCE: Naturvitenskap, et fellesnavn for de empiriske vitenskapene som arbeider
med objektivt målbare fenomener og lover knyttet
til den fysiske verden, dvs. transformasjonene og
relasjonene mellom energi og materie, både den
levende og ikke-levende materien. Man skiller
mellom naturvitenskap og kulturvitenskap
(humaniora og samfunnsvitenskap) som er opptatt av de sosiale menneskeskapte fenomenene.
Naturvitenskapelig grunnforskning er rettet mot å
forklare og forstå alle naturens allmenngyldige
fenomener, mens diverse typer anvendt eller
feltrettet naturvitenskapelig forskning, er opptatt
med å løse praktiske problemer innen samfunnet.
Uansett er det naturvitenskapelige idealet,
objektivitet noe som krever faglig selvstyre,
autonomi. Naturvitenskap er et meget omfattende
fagområde og består av en rekke fagfelt, som: (a)
Biologiske fag (f.eks. biologi, botanikk og zoologi,
bakteriologi, biofysikk, biokjemi, ernæring, genetikk, molekylærbiologi og økologi), (b) miljøfag
(f.eks. geografi, geologi, jordbrukslære, limnologi,
meteorologi, mineralogi, oseanografi, paleontologi og ressursgeologi), (c) fysiske fag (f.eks.
astronomi, fysikk og geofysikk), (d) kjemiske fag
(f.eks. biokjemi og farmasi), og (e) medisinske
fag (Se: Medical sciences). Matematiske fag
(f.eks. matematikk, informatikk og statistikk) som
er meget viktige hjelpefag innen naturvitenskapene, betraktes som sideordnet naturfag,
men utgjør til sammen, realfagene ved Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet» (MNF),
Universitetet i Oslo (UiO). På samme måte bidrar
moderne teknologi med viktige apparater og
instrumenter, redskaper til bruk innen naturvitenskapelig forskning. Se: «Forord», Science og
Science and Mathematics.
NATURAL SELECTION: Naturlig seleksjon, viser
til en naturlig evolusjonsprosess der forskjellige
genetisk arvelige karakterer medfører forskjellig
(differensiert) evne til produksjon av avkom og
hvor de egenskapene som resulterer i flest
avkom, vil bli de vanlige (dominante) over tid,
dvs. de har blitt naturlig selektert for. Med andre
ord, forandringer i genotype-frekvensene i en
populasjon over tid på grunn av forskjeller i
reproduksjonssuksess (Se: Fitness) mellom
fenotypene som har sin bakgrunn i forskjeller
mellom de enkelte genotyper (Se: Genotype).
Prosessen er, som nevnt, evolusjonær, og
tilfeldig, og medfører at de best tilpassede
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genetiske variantene, reproduserer i større grad
enn de mindre tilpassede noe som tilslutt kan
resultere i fremkomsten av nye arter. En naturlig
seleksjon forløper sakte og krever tre betingelser
oppfyllt: (a) Tilfeldig variasjon basert på mutasjon
og genetisk rekombinasjon mellom individene i
en eller annen karakter eller egenskap, (b)
karakteren eller egenskapen er relatert til paring,
fertilitet, fekunditet og overlevelse på en eller
annen måte (fitness variasjon), og (c) karakteren
eller egenskapen er i det minste delvis uavhengig
av miljøeffekter og kan vedvarende nedarves
mellom foreldre og barn (generasjonene). Den
naturlige seleksjonen regnes som hovedårsak til
evolusjonær forandring, dvs. den viktigste
utvelgelsesmekanisme som finner sted i en
populasjon der individene varierer innbyrdes i
grad av tilpasning til det totale miljø. Enheten for
seleksjonen kan være alleler, genotyper (individer), populasjoner, eller i videste forstand, arter.
Den naturlige seleksjon etter Darwinismen, en
kompleks hypotese som antyder at samspillet
mellom genotypen og omgivelsene (på fenotype
nivået), fører til en ikke-tilfeldig og varierende
(differensiert) reproduksjonsevne hos de forskjellige biologiske enhetene (genotypene) som
kan resultere i dannelsen av nye arter, baserer
seg på følgende observasjoner: (a) De fleste
organismer produserer en stor mengde avkom,
dvs. det produseres mer avkom enn hva som kan
overleve innen en populasjon, (b) det forekommer en naturlig variasjon blant individene i en
populasjon som er arvbar, (c) det skjer en
konkurranse mellom individene innen hver
generasjon på grunn av seleksjonstrykket fra
omgivelsene som gjør at mange individer ikke
klarer å reprodusere eller reproduserer i mindre
grad enn hva andre gjør, (d) individene med
størst overlevelse og reproduksjon (fitness) er de
med best arvelig tilpasning til de rådene forhold i
omgivelsene (som konkurranse for rom, mat og
partner, og beskyttelse mot predatorer, parasitter,
sykdommer), (e) den naturlige seleksjonen
mellom individene medfører at frekvensen av
visse gener i en populasjon avtar, mens andre
øker i frekvens igjen (relativt til de mindre
fordelaktige; seleksjonen og reproduksjonen
bevarer på denne måten de fordelaktige varianter
og karaktertrekk og eliminerer de mindre
fordelaktige), og (f) akkumulasjonen av disse
små genetiske forandringene, kan over tid lede til
større forandringer og nye arter, slekter, etc. I

henhold til Charles Darwins teori for naturlig
seleksjon, er dette hovedmekanismen til de
evolusjonære forandringene man observerer. To
fomer for naturlig seleksjon, forekommer: Naturlig
seleksjon (ikke-seksuell seleksjon) og seksuell
seleksjon (et resultat av en differensiert paringssuksess, inkludert pardannelse og befruktning).
Fenotypisk seleksjon refererer til forandringer i
fordelingen av en karakter eller egenskap mellom
forskjellige grupper (Se: Cohort) innen en
generasjon, mens genetisk seleksjon (eller
respons), refererer til forandringene i fordelingen
av en karakter eller egenskap mellom generasjoner etter den fenotypiske seleksjonen. Den
naturlige seleksjonen påvirker fenotyper, ikke
genotyper. Den fenotypiske seleksjonen og den
genetiske responsen, kan betraktes som
underprosesser av naturlig seleksjon. En naturlig
seleksjon behøver ikke nødvendigvis føre til en
evolusjon, og tilfeldig genetisk drift kan gi
forskjeller mellom årsklasser som ligner den
fenotypiske seleksjonen (hvis en legger få
årsklasser til grunn). Genetisk drift er ikke en
naturlig seleksjon (Se: Genetic drift). Se:
Adaptive radiation, Artificial selection, Darwin,
Charles Robert, Evolution, Inclusive fitness, Kinselection, K-selection, Punctuated equilibrium, rSelection, Selection og Sexual selection.
NATURAL SYSTEM: Naturlig system, arrangementet av et eller annet materiale på en måte
som gjenspeiler en objektiv orden mellom
enhetene i materialet, dvs. ikke en kunstig orden
basert på et subjektivt system (artficial system).
NATURAL TURNOVER: Naturlig turnover, naturlig omsetning, den årlige omsetningen av
materiale eller substanser som prosesseres av et
naturlig system i likevekt. Omfanget av den
naturlige omsetningen, kan benyttes for å
beregne hvor store menneskeskapte forstyrrelser
i mengde av samme materiale eller substans,
kan tillates før stabiliteten i systemet ødelegges.
Se: Carbon cycle.
NATURAL VEGETATION: Naturlig vegetasjon,
plantedekket eller vegetasjonen i et område
under naturlige betingelser upåvirket av mennesket, i motsetning til en kulturell vegetasjon,
eller verdens hovedtyper av klimaksvegetasjon.
Se: Cultural vegetation.
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NATURE: (1) Art, slags, beskaffenhet, egenskap,
kvaliteten til noe, den nedarvede karakteren eller
grunnleggende konstitusjonen (naturen) av noe;
(2) Den indre kraften eller sum av krefter i et
individ (som appetitt, instinkter eller lyster); (3) En
styrende kraft i universet; (4) En klasse eller sort
som kan skilles ut og defineres basert på
essensielle, fundamentale, karakter eller karakteristikker; (4) Innen biologi, natur, naturen, den
levende verden, planter og dyr, eller de naturlige
omgivelser generelt.
NATURE MANAGEMENT:
miljøforvaltning.

Naturforvaltning,

NATURE AND NURTURE: Den kombinerte
effekten av genotypen (arven; nature) og
omgivelsene (miljøfaktorene; nurture) og hvorledes disse faktorene påvirker en karakter eller
en organismes utvikling generelt, dvs. interakterer og produserer fenotypen. Begrepet henviser
særlig til diskusjonen om adferden er instinktiv
(innate) og derfor kan tilskrives naturen (nature)
eller tillært og derfor kan tilskrives oppdragelsen
eller oppfostringen (nurture). Begge årsaker
virker inn på den variasjonen som observeres i
naturen mellom individene, men det er bare
«nature» som nedarves og gir grunnlaget for den
kvantitative genetikk. Men det genetiske
potensialet vil kun bli fullt ut realisert under
tilfredsstillende miljøbetingelser.
NATURE RESERVE: Naturreservat, et område
som er fredet for å kunne bevare for ettertiden
visse elementer i et naturlandskap som det
fysiske landskapet (geologien, topografien),
planter (flora) og/eller dyr (fauna). Naturreservater forvaltes for å bevare det som er definert
som verneverdig, i motsetning til å kunne utvikle
seg fritt som en nasjonalpark. Naturreservat er
den strengeste formen for områdevern etter
Naturvernloven. Områder som fredes som
naturreservat kan f.eks. ha interesse som
referanseområde, ha en sjelden artssammensetning, eller at artene i området er nær yttergrensene av sitt utbredelsesområde. Landskapsvern som er den svakeste formen for områdevern
etter Naturvernloven, innebærer et generelt
forbud mot inngrep som vesentlig kan endre
landskapets karakter eller art. Normalt vil
tradisjonell næringsaktivitet på dagens nivå være
tillatt i et landskapsvernområde. I forbindelse

med nasjonalparker og andre verneområder, har
landskapsvern vært brukt både for å binde
sammen adskilte deler og som buffersone, men
verneformen kan også brukes selvstendig. Nær
halvparten av arealet som er lagt ut som
landskapsvernområder finnes i tilknytning til
nasjonalparker. Se: Biosphere reserve og
National park.
NATURE TRAIL: Natursti, en vandrerute anlagt i
et område slik at de besøkene kan observere det
interessante langs ruten som ofte er merket og
forklart på stedet eller i et dertil laget hefte, og
med minst mulig belastning fra de besøkende på
området selv.
NAUPLIUS (pl. Naupli): Nauplius, det første
frittsvømmende og typiske planktoniske larvestadiet til marine - og ferskvannskrepsdyr, med
en egg-formet, usegmentert kropp, tre par
lemmer og et uparet øye (mediant, dvs. mangler
sam-mensatte øyer).
NAUSEA: Kvalme, sjøsyke, vemmelse, kvalmefornemmelse, motbydelighet, by imot, lyst til å
kaste opp.
NAVALIS: Som sitter på skip.
NAVEL: Navle, sentral nedsenkning i midten av
magen (abdomen) som markerer stedet der det
tidligere festet for navlestrengen var (eller yolk
stalk, kanalen som knyttet plommesekken til
midten av fordøyelseskanalen hos et embryo).
Se: Umbilical cord.
NAVICULAR (Cymbiform, Scaphoid): Båt-formet. Se: Cymbiform.
NAVIGATION: Navigering, det selv å kunne
orientere og bestemme retningen eller kursen
ved lengre reiser mot et spesifikt mål, uansett
retning. Navigering krever andre hjelpemidler enn
bare landemerker, da navigering også krever
vurderinger av egen posisjon og mål. Navigering
er et meget viktig hjelpemiddel for dyrs adferd,
spesielt de artene av fisk, fugler og insekter som
foretar lange migrasjoner og vandringer. Mange
arter kan navigere ikke bare ut fra landskaps
topografi, men f.eks. også etter sola, stjerner,
magnetfelter, lukt eller polarisert lys. Se: Orientation.
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N.B. (NB, Nota bene): Forkortelse for: Ta
spesiell notis, observer nøyaktig.
NEALOGY (Neonatology): Nealogi, studiet av
nyfødte, unge, ikke-kjønnsmodne organismer.
Se: Neonatal.
NEANDERTAL (MAN): Neandertal, neandertalmennesket, gruppe av homonider som levet i
Europa, vestre deler av Asia (Lille-Asia) og NordAfrika, omkring 400 000 - 35 000 år siden, dvs.
før og under siste Istid. De er kjent fra en rekke
fossilfunn gjennom årene, i store deler av den
gamle verden. De fossile funnene antyder at
neandertalene hadde korte legger, lav høyde,
store kropper, kraftige øyebuer, og med en
hjerne lik eller større enn det moderne
mennesket (Se: Allan’s rule og Bergmann’s rule).
Neandertalene som foretok rituelle begravelser
og nyttet verktøy, utgjør fortsatt et mysterium i
menneskets evolusjon da de levet samtidig med
mennesket (Homo sapiens). Ingen vet hvor de
ble av eller deres skjebne, men de regnes som
enten en underart av mennesket eller som en
distinkt art, H. neanderthalensis. Genetiske funn
tyder imidlertid på at paringer mellom H. sapiens
og H. neanderthalensis har foregått rundt 70 000
år siden (etter utvandringen fra Afrika), slik at det
forekommer neandertaler gener hos mennesket
(normalt 1 - 5 %; 1,1 % hos undertegnede).
Østlige Neandertalere har opptil 2 % gener fra
det anatomisk moderne mennesket som forlot
Afrika i en eldre utvandring for rundt 100 000 år
siden. Se: Homonid.
NEANIC: (1) Ungdommelig (adolescent), larvefasen før det voksne stadium; (2) Karakterer som
evolusjonært sett først kom til syne i de tidligste
ontogenetiske stadiene. Se: Ephebic.
NEAP-TIDE: Nippflo, de ekstraordinære små
tidevannsvariasjonene når gravitasjonen fra
månen og solen virker i motsatt retning, noe som
inntreffer to ganger i måneden. Det medfører at
høyvannet er noe lavere og lavvannet noe
høyere (10 - 30 %) enn gjennomsnittet, noe som
også saktner tidevannsstrømmene. Se: Springtide og Tide.
NEARCTIC REGION: Nearktisk, Nearktiske
region, en dyregeografisk region som dekker det
meste av Nord-Amerika (med Grønland) og

sørover til nordlige deler av Mexico. På familienivå er faunaen lik den i den Palearktiske region
(Se: Palearctic region), men med en del spesielle
slekter og arter i den Nearktiske regionen. På
grunn av disse likhetene, kalles disse to
regionene med et fellesnavn for den Holarktiske
region (Se: Holarctic region). Det reflekterer også
deres tidligere forbindelse via en landbro ved
Beringsstredet, stredet mellom Sibir og Alaska.
Se: Faunal region og Zoogeographic regions.
NEAREST-NEIGHBOUR INDEX (NNI): Nærmeste-nabo indeks, uttrykt som forholdet mellom
den observerte gjennomsnittsavstanden til den
forventede gjennomsnittsavstanden (gjennomsnittsavstanden mellom naboer i en hypotetisk,
tilfeldig fordeling) mellom diskret fordelte naboer
(enheter). NNI utgjør en statistisk metode for å
beskrive og teste ikke-tilfeldighetene i romlig
utbredelse av data der formålet er å se om
naboene (enhetene) er tilfeldig (random) fordelt,
regulært (regular) fordelt eller klumpet (clustered)
fordelt, f.eks. utbredelsen av sessile dyr, planter,
landskaper, bosetninger, etc. Samtidig kan man
sammenligne den observerte utbredelsen med
forskjellige modeller for romlige fordelinger. (NNI
verdien = [gjennomsnittet av alle observerte
nærmeste-nabo distanser] dividert på [(roten av
området (kvm) som studeres) delt på (totale
antall naboer)] multiplisert med 0,5.)
NEAR GALE: Stiv kulig.
NEASCUS: Neascus, larvestadium hos digene
ikter (klassen Digenea), omfatter strigoide metacercarier med en skje-formet forkropp.
NEAT: (1) Kveg, hornkveg, storfe, naut; (2) Nett,
ren, pen, proper, nydelig, netto, bar.
NEBULA: (1) Nebula, tåkeplett, stjernetåke,
skyer av gass og støv mellom stjernene i verdensrommet (interstellar) og som kan observeres
som opplyste områder (lys nebula) eller som
mørke områder mot en lysere bakgrunn (mørk
nebula). Det er mange prosesser som kan føre til
at nebulaer lyser, som medfører at en også kan
snakke om emmisjonsnebulaer og reflekterende
nebulaer. Mørke nebulaer har ingen stjerner i
nærheten som kan opplyse dem; (2) Nebula,
flekk på hornhinnen.
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NEBULOUS: Som er markert med mange
spredte og utvidete fargeflekker; formørket,
utydelig, uklar (indistinct).
NEC: Ikke av, heller ikke av, og ikke av.

dødelig degenerasjon av celler eller vev på en
levende organisme, f.eks. på grunn av denaturering av proteiner noe som kan skyldes
infeksjoner eller vevsskader (et eksempel er SO2skader på blader). Se: Apoptosis, Gangrene og
Mortification.

NECATOROSIS: Se: Ancylostomosis.
NECK: (1) Hals, halsstykke, det slanke kroppsstykket mellom hodet og brystet (i de tilfeller der
hodet er fritt); (2) Kjæle, kysse, klemme, kline.
NECK THREADWORM: Rundmarken Onchocerca cervicalis som lever i bindevevet i nakkeregionen på hestedyr.
NECROBIOSIS (Necrocytosis): Nekrobiose,
celledød; serien av vevsforandringer etter at den
individuelle cellen er død.

NECROTIC: Nekrotisk, angrepet av nekrose, i en
tilstand av død og oppløsning (spesielt vev).
NECROTIZE: Det å drepe celler og vev i en
levende organisme.
NECROTROPH: (1) Organisme som dreper en
annen organisme eller deler av en annen
organisme, term vanligvis brukt om en assosiasjon mellom en plante og en mikroorganisme; (2)
Organisme som får næring fra dødt plante- eller
dyremateriale, uansett om organismen var
ansvarlig for døden av organismen eller ikke.

NECROCOENOSIS: En samling av døde dyr.
NECROCYTOSIS: Nekrocytose, celledød.
NECROGENOUS: (1) Som lever og vokser i
døde dyr; (2) Organismer eller faktorer som
fremmer organisk nedbrytning av dødt vev.
NECROGEOGRAPHY: Se: Thanatogeography.
NECROLOGY: Nekrologi, studiet av nedbrytning,
fossildannelse eller andre prosesser som dyr
eller planter gjennomløper etter sin død.
NECROPHAGOUS
(Necrophilous,
Saprophytic): Som eter dødt, råtnende materiale,
åtseletende. Se: Saprophytic.
NECROPHORESIS: Nekroforese, transporten
eller fjerningen av døde dyr vekk fra kolonien noe
som f.eks. foregår hos enkelte sosiale insekter.
NECROPHYTOPHAGOUS: Nekrofytofag, som
eter dødt organisk plantemateriale.

NECROTROPHIC SYMBIOSIS: Nekrotrofisk
symbiose, assosiasjon mellom to levende organismer der en av partene tar næring fra den andre
partneren som tilslutt dør, og der symbionten
fortsetter å bruke den andre som føde en periode
selv etter dens død.
NECTAR: Nektar, sukkerholdig væske produsert
av nektarier i plantenes blomster (og på visse
blad), og som tiltrekker insekter og andre dyr som
igjen medfører pollinering av blomstene. Nektar
er råmaterialet i bienes honning. Nectary, honninggjemme (i blomst). Se: Nectarivore.
NECTARIFEROUS: Som er nektar produserende.
NECTARIVORE; Nektarivor, nektaretende. Nektar er et sukker-lignende sekret fra en spesialisert
kjertel som vanligvis sitter ved basis av
blomstene. Nektar lokker insekter, fugler, flaggermus og andre dyr til blomstene slik at disse ved
dyrenes hjelp kan bli bestøvet (pollinert). Se:
Nectar.

NECROPOLIS: Kirkegård, begravelsesplass.
NECROPSY: Nekropsi, obduksjon, post mortem
undersøkelse. Se: Autopsy og Biopsy.

NECTARIVOROUS:
Nectar.

Som

eter

nektar.

Se:

NECTISM: Det å svømme ved hjelp av cilier.
NECROSIS (Gangrene, Mortification): Nekrose,
vevsdød, vevsvinn, bortfall av vev, celledød,
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NECTOBENTHIC (Nectobenthic): Nektobentisk,
det å svømme fritt på eller like over havbunnen.
NECTOCHAETE: Frittsvømmende larvestadium
(post-trochophore) hos enkelte flerbørstemark
(klasse Polychaeta innen rekke Annelida).
NECTON: Se: Nekton.
NECTOPOD: Nektopod, en utvekst eller et
vedheng tilpasset svømming.
NÉE: Født (foran gift kvinners pikenavn).
NEGATION: (1) Negasjon, bestridende, (for)nektelse, motsigelse, det å gjøre noe negativt,
forårsake at noe blir invalid; noe betraktet motsatt
av noe som er ansett positivt; (2) Innen
matematikk, motsatt påstand, omkastelse.
NEGATIVE (-): (1) Negativ, nektende, benektende, avvisende, avvisning, avslag, forbud; (2)
Negativ, fotografisk produsert bilde der de mørke
og lyse delene på objektet forekommer henholdsvis lyse og mørke. (I et fargenegativ opptrer
objektets komplementære farger (som omformes
til de originale fargene under fargetrykkingsprosessen); (3) Innen fysikk, det å ha samme
polaritet som et elektron, eller det å ha negativ
ladning, dvs. et overskudd av elektroner; (5)
Innen matematikk, negativ størrelse (-).
NEGATIVE ASSORTATIVE MATING (Disassortative mating): Negativ assortativ paring,
paring basert på preferansevalg, dvs. paring
mellom fenotypisk ulike partnere hyppigere enn
mellom tilfeldig valgte partnere; paring med
partner lik dem selv, unngås. Se: Assortative
mating, Disassortative mating og Positive
assortative mating.
NEGATIVE BINOMIAL DISTRIBUTION: Innen
statistikk og sannsynlighetsteori, negativ binomialfordeling, fordeling som er parameterisert
ved gjennomsnittet «m» og en aggregeringsparameter «k» som er stor når aggregeringen er
liten; når «k» blir stor vil den negative binomialfordelingen nærme seg en Poisson fordeling.
Den negative binomialfordelingen er en diskret
sannsynlighetsfordeling benyttet som modell på
en aggregert populasjon. Se: Contagious
distribution og Poisson distribution.

NEGATIVE CONDITIONING: Negativ kondisjonering, forandring av dyrs adferd gjennom forsterkning, kondisjonering, av en spesiell ønsket
adferd ved hjelp av truende, avskrekkende eller
straffende stimuleringer (f.eks. elektrisk sjokk)
hvis ikke den ønskede adferd utføres. Forandringen av adferden kan enten være passiv
eller aktiv. Se: Conditioning, Operant conditioning
og Taste aversion.
NEGATIVE FEEDBACK: Negativ tilbakemelding,
negativ feedback, en dynamisk egenskap i et
system der produktet eller mangfoldiggjøringen
av et materiale eller produkt, inhiberer eller
motvirker prosessen som produserer det. Negativ
feedback i en prosess, fører vanligvis til stabilitet
eller demper prosessen. Se: Biofeedback,
Feedback, Feedback control og Feedback inhibition.
NEGATIVE GEOTROPISM: Negativ geotropisme, en bevegelse rettet bort fra jordens
gravitasjonfelt. Se: Tropism.
NEGATIVE INTERFERENCE: Innen genetikk,
den negative effekt en overkrysning under kjernedelingen har på sannsynligheten til at en annen
overkrysning vil finne sted i samme region på
samme kromosom. Se: Positive interference.
NEGATIVE PHOTOTROPISM: Negativ fototropisme, tendens til å gjemme seg eller trekke seg
bort fra lys: Se: Tropism.
NEGATIVE TROPISM: Negativ tropisme, tendensen til å trekke seg tilbake for stimuli. Se: Tropism.
NEGLIGIBLE: Ubetydelig, ganske liten, uvesentlig, uviktig.
NEGRO: Svart person, betegnelse på mennesker
med svart eller brun hud som opprinnelig
stammer fra Afrika sør for Sahara. Australske
urfolk ble tidligere kalt «australnegre», men en
har nå gått over til å bruke navnet aboriginer, det
latinske uttrykk for «urfolk». Aboriginer er også
benyttet om «urfolk» i andre land. Det ønskes at
en forlater det gamle uttrykket «neger» for mørke
(svarte) mennesker fra Afrika, da det nå
betraktes som et nedsettende uttrykk nesten lik
betegnelsen «nigger». Dessuten er det lite
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dekkende for mennesker fra kontinentets 54 land
(pluss 8 territorier og to stater med manglende
internasjonal godkjennelse).

NEMATIZE: Nematisert, det å bli infisert med
rundmarker.
NEMATO-: Prefiks som betyr tråd.

NEIDIOPLANKTON: Neidioplankton, planktoniske organismer som har en eller annen form for
svømmeapparat.
NEIGHBORHOOD: (1) Nabolag, omegn, egn,
lokalsamfunn, et sted eller region i nærheten; (2)
Tilstanden eller kvaliteten å være naboer; (3)
Folk som lever i nærheten av hverandre; (3)
Innen biologi, undergruppe (subpopulasjon) av
en populasjon i et område der reproduksjonsforholdene medfører et lokalt avvik fra panmiksis
(Se: Panmixiis). Størrelsen på området tilsvarer
utbredelsen til det antall individer som reproduserer i området. Se: Panmictic population.
NEKROPHYTOPHAGOUS: Nekrofytofag, som
eter på dødt plantemateriale.
NEKTOBENTHOS: Se: Necrobenthic.
NEKTON (Necton): Nekton, aktivt svømmende
pelagiske dyr, organismer i den pelagiske sonen i
innsjøer og spesielt havet, som er i stand til
egenbevegelse uavhengig av vannstrømmer. Det
i motsetning til det å drive kun bestemt av
strømmer og tidevann. De fleste nekton er
mellom 2 - 200 cm i størrelse. Se: Plankton og
Seston.
NEMA: (1) Tråd-lignende) (Se: Nemato-); (2)
Rundmark (nemata), ethvert individ i rekken
rundmarker (Nematoda).
NEMADESMATA: Stive aggregater av mikrotubuler som forekomme rundt cytostomet hos
mange ciliater og som benyttes under matopptaket. Se: Cytostome.
NEMATHELMINTHES: En gruppe som enkelte
taksonomer fremdeles benytter, og som omfatter
rekkene rundmarker (Nematoda), taggelmarker
(Nematomorpha) og krassere (Acanthocephala).
NEMATICIDE (Nematocide): Rundmarkmiddel,
kjemisk middel for å drepe parasittiske rundmark
(i rekken Nematoda).

NEMATOBLAST: Se: Cnidoblast.
NEMATOCIDE: Nematocid, enhver substans
eller reagens som er dødelig for rundmark.
NEMATOCYST: Nematocyst, kapsel som inneholder et giftig prosjektil, refererer til de stikkende
organellene hos huldyrene som nå er kalt cnidocyster. Se: Cnidoblast, Cnidocyst og Trichocyst.
NEMATODE (Eelworm, Nema, Nemata, Nematoda, Roundworm, Threadworm): Rundmark,
nematode, medlem i dyrerekken Nematoda som
omfatter tallrike virvelløse dyr med falsk kroppshule (de er pseudocoelomate), dekket av en solid
kutikula og med et velutviklet nerve-, fordøyelsesog reproduksjonssystem, men mangler ekte
segmentering, ekte kroppshule og leddete vedheng. Rundmarkene er bilateralt symmetriske
med en sylindrisk kropp, tilspisset i begge ender.
Munnen i fremenden, er omgitt av lepper og tre
ringer av sensiller, anus er subterminal. Vanligvis
adskilte kjønn. Hunnens kjønnsåpning (vulva)
munner ut ventromedialt, hannen gjennom anus.
Hannens reproduksjonssystem er ofte utstyrt
med spikler (kutikulære kjønnsorganer). Rundmarkene gjennomløper tre larvestadier (fire
hudskifter, veksten skjer rett etter hudskiftet),
tredje stadium er infeksiøs til sluttvert. Totalt
gjennomløper rundmarkene fem utviklingsstadier.
Arter av rundmark kan finnes nesten overalt;
flesteparten av artene er mikroskopiske, men
spiller en viktig rolle i nedbrytningen og resirkulasjonen av organisk materiale i jorden.
Rundmarker omfatter både frittlevende og tallrike
parasittiske arter på både dyr og planter. Mange
forårsaker alvorlige sykdommer på mennesket,
husdyr og hageplanter. Se: Aschelminthes og
Nemathelmintes.
NEMATODE INDEX: Nematodeindeksen, antall
rundmarker per enhets areal: None (0), rare (1 9), infrequent (10 - 99), frequent (100 - 999),
abundant (1 000 - 9 999) og very abundant (>10
000).
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NEMATODIOSIS (Nematodiasis): Nematodiose,
infeksjon med rundmarker.
NEMATO(DO)LOGY: Nematologi, den del av
zoologien som omhandler rundmarkene, nematodene (rekken Nematoda).
NEMATOGEN: Nematogen, infeksiøst stadium i
livssyklus til mesozoer (dicyemide mesozoer).
Se: Mesozoa.
NEMATOID: (1) Tråd-lignende; (2) Med referanse til rundmarkene.
NEMATOMORPHA (Gordiacea, Hairworm,
Horsehair worm, Threadworm): Taggelmarker,
(trådmarker, hårmarker), en liten dyrerekke som
omfatter meget lange (opptil 90 cm) usegmenterte marker med falsk kroppshule (dvs.
de er pseudocoelomate). Genitalåpningen er via
kloakken. De voksne har et redusert fordøyelsessystem, ekskresjonssystem mangler og kjønnene
er adskilte. De voksne er frittlevende i ferskvann
og i havet der de fleste artene lever. De unge er
parasitter på leddyr (arthropoder). De har et
spesielt festeorgan (proboscis) som brukes for å
trenge inn i verten.
NEMATOPHAGOUS: Som eter på rundmarker,
nematoder. Se: Nematode.
NEMATOPHAGUS FUNGI: Rundmarketende
sopp, heterogen gruppe av sopp som henter
næringen sin fra rundmarker. Flere er rovformer
som fanger og dreper byttet før de eter kroppsvevet, andre igjen infiserer og tilsynelatende
parasitterer på rundmarkene. Enkelte kan også
vokse saprotroft. Se: Saprotroph.
NEMATOSIS: Nematose, en sykelig tilstand som
skyldes infeksjon med rundmarker, nematoder.
NEMATOSTAT: Nematostat, en kjemisk substans som ikke dreper rundmarker (nematoder),
men paralyserer dem.
NEMATOZOOID: En polypp tilpasset forsvar. Se:
Polyp og Zooid.
NEMA WOOL: Kryptobiotiske rundmarker (nematoder) som fester seg til visse plantevev i form
av en masse av individer.

NEMORICOLOUS (Nemorose): Som lever i et
åpent skogslandskap. Nemoricole, bebor skogholt, snar eller lunder.
NEMOROSE: Innen botanikk, det å vokse i et
skogslandskap, skogholt.
NEMIC: Det som angår eller er relatert til rundmarker (nematoder, rekken Nematoda).
NEMORICOLOUS: Som lever i åpne skogsområder. Nemoricole, individ som lever i åpne
skogsområder.
NENUPHAR: Nøkkerose (tjerneblom), arter i
nøkkerosefamilien, vannliljefamilien (Nymphaeaceae) i ordenen Nymphaeales. Norske arter er:
Gul nøkkerose (Nuphar lutea), soleinøkkerose
(Nuphar pumila), kantnøkkerose (Nymphaea
candida) og hvit nøkkerose (Nymphaea alba).
NEO-: Prefiks som betyr ny, nylig.
NEO-ADANSONISM: Se: Phenetic method.
NEOBIOGENESIS (Recurring biopoesis): Neobiogenese, teorien at liv har utviklet seg fra
uorganisk materiale gjentatte ganger i naturen
siden livets første opprinnelse. Se: Abiogenesis,
Biogenesis, Biopoesis, Eobiogenesis og Neobiont.
NEOBLAST: Neoblast, udifferensiert celle som
migrerer til sår og deltar i selve sårhelingen og
regenerasjonen av vevet.
NEOBIONT: Neobiont, organisme som er oppstått via neobiogenese. Se: Neobiogenesis.
NEOCLADISM: Se: Cladistic method.
NEO-DARWINISM (Modern synthesis, neoDarwinian evolution): Ny-Darwinismen, moderne evolusjonsteori som ble formulert i perioden
1920 til 1950, omfatter en generell teori om
evolusjonen som kombinerer moderne populasjonsgenetikk, populasjonsbiologi og Mendels
genetikk (Se: Mendelism) med Darwins teori om
naturlig seleksjon (Se: Darwinism) for å gi en
bedre og mer omfattende evolusjonsteori (Se:
Synthetic theory). (Egentlig stammer termen
«Neo-Darwinism» fra 1905 (Se: Wallaceism) og
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beskriver teorien om naturlig utvalg som eneste
evolusjonære kraft, og også uten tro på arv av
ervervede egenskaper.) Teorien forklarer den
biologiske evolusjonen gjennom spesielt to
forhold: (a) Darwin som viste at evolusjonen er et
resultat av en naturlig seleksjon basert på
variasjonen innen populasjonen, og (b) Mendel
som viste at variasjonens grunnlag er variasjonen
i diskrete arvbare enheter (gener). Med andre
ord, det er gen mutasjonene innen strukturgenene som er kilden til den genetiske variasjonen blant organismene, og de evolusjonære
forandringene igjen er resultatet av forandringer i
frekvensen av de enkelte genene innen populasjonen over tid. Dannelsen av arter og høyere
kategorier blir derfor betraktet som konsekvensen
av en gradvis akkumulering av små genetiske
forskjeller (gradualisme). Retningen på evolusjonen bestemmes av den naturlige seleksjonen
da de som overlever er dem som er best tilpasset
omgivelsene. I de senere år er ny-Darwinismen
videre utbygget basert på nye kunnskaper om
evolusjonen på det molekylære nivå (Se:
Synthetic theory). Se: Darwinism, Modern synthesis, Neo-Lamarckism, New-Lamarckism og
Weismannism.
NEODYMIUM: Neodym (Nd), bløtt sølvaktig
metallisk grunnstoff som hører til lanthanoidene
med atomnummer 60, atommasse (u) 144,24,
smeltepunkt 1 016oC og kokepunkt 3 068oC. Det
forekommer sju stabile, naturlige isotoper av
neodymium (unntatt neodym-144 som er svakt
radioaktivt). Metallet er brukt bl.a. til å farge glass
purpur-fiolett.
NEOENDEMIC: Neoendemisk, endemisk art som
har en begrenset geografisk utbredelse på grunn
av sin nylige tilblivelse. Se: Endemic.
NEOGAEA (Neotropical region): Neogaea, en
dyregeografisk region som omfatter den
neotropiske del av Sentral- og Sør-Amerika.
Neogea omfattet opprinnelig både Nearktisk og
de Neotropiske regioner av Sentral- og SørAmerika. Se: Arctogaea, Neotropical region,
Notogaea og Zoogeographical regions.
NEOGAEAN (Neontogeic): Neogean,
angår den nye verden. Se: Neogaea.
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NEOGENE (N, Upper Tertiary): Neogen, den
andre perioden i Kenozoicum, en divisjon i
Tertiær som omfatter to epoker, Miocen (23 – 5,3
millioner år siden) og Pliocen (5,3 – 2,6 millioner
år siden). Pliocen er overgangen til Kvartær som
begynner med Pleistocen (2,6 – 11 000 år siden)
og ender med Holocen (11 000 – 0). men
Neogen er også angitt å omfatte ved siden av de
nevnte epokene Miocen og Pliocen, også
Pleistocen og Holocen, dvs. alle fire epokene
etter Paleogen. Se: Anthropocene, Geological
time scale, Kenozoikum og Paleogene.
NEOICHNOLOGY: Neoiknologi, den grenen av
iknologien som studerer nyere spor, bore- og
gravehull etter levende organismer på og i ferske
sedimenter. Se: Ichnology og Paleoichnology.
NEO-LAMARCKISM (neo-Lamarckian): NeoLamarckisme, Lamarcks teori om arv av ervervede karakterer, teorien at karakterer som
erverves av organismen som respons på
miljøfaktorer, kan nedarves i de kommende
generasjonene. Fra det 19. århundre til langt inn i
det 20. århundre, godtok en del mennesker
evolusjonsteorien, men ikke mekanismene basert
på tilfeldig variasjon og seleksjon som den
drivende kraft. Disse omfatter kjente personer
med stor innflytelse, som Samuel Butler (18351902), George B. Shaw (1856-1950), Henri-Louis
Bergson (1859-1941), Paul Kammerer (18801926) og Trofim Lysenko (1898-1976). Alle
trodde på Lamarcks teori om arv og var mot
Mendels arvelover, det er denne skolens lære
som ble kalt Neo-Lamarkisme. Se: NeoDarwinism og New-Lamarckism.
NEOLITHIC: Neolittisk tid, neolitikum, yngre
stenalder, jordbruksalderen, arkeologisk tidsperiode (i Norge ca. 4 000 - 1 800 f.Kr.) som omfatter den yngre stenalderen i menneskets
historie (i Midtøsten ca. 8 000 - 4 000 f.kr.). Perioden etterfulgte mesolittisk tid (Se: Mesolithic).
Neolittisk tid er karakterisert ved polering av
stenverktøyet, og at jordbruk med kultivering av
korn og husdyrhold, overtok mer eller mindre for
veiding, jeger og samlersamfunnet. Perioden
avsluttes med overgangen til bronsealderen (i
Norden 1 700 - 500 f.Kr.) da redskaper av metall
ble utviklet, eller avhengig av den geografiske
regionen, direkte til jernalderen (som begynte i
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Norge ca. 500 f.Kr.). Se: Mesolithic og Paleolithic.

NEOSPECIES: Neoart, art som er evolusjonært
nydannet.

NEON: Neon (Ne), fargeløs gass som hører til
gruppe I (edelgassene) i grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 10, atomvekt (u)
20,1797, smeltepunkt -248,59oC og kokepunkt 246,08oC. Neon forekommer i luft (volumprosent
0,0018 %) og kan utvinnes gjennom fraksjonsdestillasjon av flytende luft. Neon brukes i
neonlys, der gassen gir en karakteristisk rød
glød. Neon inngår praktisk talt ikke i reaksjoner
med andre stoffer.

NEOTAXY: Neotaksi, en sekundær forandring av
karakterer i løpet av fylogenien. Se: Phylogeny.

NEONATAL: Nyfødt, nylig klekket, som vedrører
eller forekommer hos nyfødte. Se: Nealogy.
NEONTOGEIC: Se: Neogen.
NEONTOLOGY: Neontologi, studiet av nålevende organismer (til forskjell fra paleontologi). En
neontolog som studerer levende organismer, er
fortrinnsvis en zoolog (neozoolog) eller botaniker
(neobotaniker). Se: Paleontology.
NEOPHOBIA: Neofobi, aversjon eller frykt for det
ukjente, ekstrem eller irrasjonell frykt eller mistro
til alt nytt eller det ukjente som aldri tidligere er
erfart.
NEOPLASIA (Metaplasia): Neoplasi, nydannelse, utvikling av neoplasma (Se: Neoplasm),
kreft, unormal og ukontrollert celledeling i et vev
så det dannes en ny struktur, f.eks. svulst
(neoplasm, tumor) hvis de nye cellene forblir
lokalisert. I mennesket og dyr kan en neoplasm
være godartet (Se: Benign) eller ondartet (Se:
Malignant). Se: Metaplasia.
NEOPLASM: Neoplasma, svulst, tumor; en
unromal vevsmasse, neoplastisk vev som ikke
tjener noen funksjon og som kan være ondartet
eller godartet. Se: Benign, Malignant og Neoplasia.
NEOPLASTIC: Nydannet, unormalt.
NEOSOMY: Neosomi, en ytre transformasjon,
dannelsen av en ny kutikula i et aktivt stadium av
normalt metamorfoserende organismer gjennom
hudskifter. Neosome, hele organismen forandret
gjennom neosomi. Se: Cuticula og Moult.

NEOTENIC PLEROCERCOID: Neoten plerocercoid, omfatter alle voksne individer blant
bendelmark artene innen Caryophyllidea hvis
voksne utviklingsformer er antatt å ha utdødd.
Se: Neoteny og Plerocercoid.
NEOTENY (Neoteiny): Neoteni, permanent opprettholdelse av larvestrukturer (den juvenile
kroppsformen eller spesielle juvenile karaktertrekk) i det voksne individet. Neoteni skyldes en
generell forsinkelse av utviklingen til dyret slik at
det blir seksuelt kjønnsmoden før det er fysisk
fullt utviklet eller utvokst. Det medfører voksne
kjønnskarakterer i et stadium som i ekstreme
tilfeller, ser helt juvenilt eller larve-lignende ut
(Se: Paedogenesis). Fenomenet kan også
skyldes raskere seksuell enn fysisk modning (Se:
Progenesis). Neoteni er resultatet av en evolusjon der utviklingen av noen eller alle kroppslige
(somatiske) karaktertrekk er forsinket (retardert) i
relasjon til seksuell kjønnsmodning. Det
evolusjonære resultat med opprinnelige juvenile
karakterer i det kjønnsmodne stadium, kan lede
til paedomorfose (Se: Paedomorphosis). Siden
de juvenile stadiene hos mange dyregrupper er
mindre spesialiserte enn de tilsvarende voksne
stadiene, kan slike forandringer føre utviklingslinjene inn i nye evolusjonære retninger. Det
antas at evolusjonen av noen dyregrupper
skyldes neoteni; et klassisk eksempel er axolotl
(Ambystoma mexicanum), en neoten salamander
som finnes i Mellom-Amerika. Se: Neotenic plerocercoid.
NEOTROPICAL REGION (Neogea): Neotropisk
region, de tropiske regionene i Den nye verden,
Mellom-Amerika og Sør-Amerika, dvs. området
sør for Mexico innbefattet Vestindia. Regionen
utgjør det dyregeografiske området Neogea og
omfatter karakteristiske endemiske arter. Se:
Neogaea, Notogaea og Zoogeographical regions.
NEOTYPE: Neotype, ett individ som er selektert
til å være artens navnbærende type eksemplar
etter den originale beskrivelsen av arten, for å
erstatte den originale typen (holotype, lektotype,
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paratype, syntype) som har gått tapt eller har blitt
ødelagt, eller har blitt underkjent av Kommisjonen. Neotypen hentes fra den originale
typelokaliteten eller fra et område så nær opptil
den som mulig. Se: Commission og Type.

NEPIONOTYPE: Typelarven til en art. Se: Type.
NEPOTISM: Nepotisme, (utilbørlig) begunstigelse av slektninger. Se: Altruism.
NEREID: Havnymfe, nereide.

NEOZOIC: Den geologiske perioden fra slutten
av jordens mellomalder (Mesozoicum, ca. 65
millioner år siden) til i dag. (Perioden før jordens
mellomalder, var jordens oldtid (Paleozoikum),
perioden etter jordens mellomalder, er jordens
nytid (Kenozoicum). Mesozoicum er dinosaurienes tidsalder.
NEPHELOID LAYER: Det uklare, gjørmete og
grumsete (turbide) laget i havbassengene som
består av et lag av meget fint oppløst materiale.
NEPHOSCOPE: Instrument til å bestemme skyenes hastighet og bevegelsesretning.
NEPHR- (Nephri-, Nephro-): Prefiks som betyr
nyre. Nephridiopore, den ytre åpningen av et
eksreksjonsorgan.
NEPHRIC: Med referanse til nyrene (kidney).
NEPHRIDIUM (pl. Nephridia): Nefridium, ekskresjonsorganet, ekskresjonskanalen hos mange
virvelløse dyr. Nephrostome, kroppshulens åpning til det ytre miljø fra et nefridium.
NEPHRITIS: Nefritt, nyrebetennelse, inflammasjoner i nyrene. Nephrite, nyresten.
NEPHROCYTE: Nefrocytt, celle som opptrer
enkeltvis eller i grupper i forskjellige deler av
kroppen hos virvelløse dyr og hvis funksjon det er
å omforme avfallsstoffer til en form som kroppens
metabolisme kan håndtere og fjerne.
NEPHRON: Nefron, ekskresjonskanal i nyrene.
NEPHROPATHY: Nefropati, generell term for
nyresykdom.
NEPHROSTOME: Se: Nephridium.
NEPIONIC: Det som angår meget unge stadier;
postembryonisk larve; utviklingsstadiet etter det
embryonale stadium.

NERITIC ZONE: Nerittisk sone, den grunne havregionen over kontinentalhyllen, dvs. det grunne
området fra lavvannssonen (estuarine sone) til
ytterste kant av kontinentalhyllen (gjennomsnittsdybden er 130 m, gjennomsnittsbredden 75 km
og gjennomsnittshelningen 2 m per km). Da lyset
så vidt klarer å trenge til bunns i den nerittiske
sonen, utgjør dette kystnære farvannet ned til ca.
200 meter, det tettest bebodde området med
bunnlevende organismer i havet. Denne
nerittiske sonen dekker ca. 10 % av verdenshavenes totale bunnareal og er påvirket av
tidevannsstrømmene og også eventuelt spesielle
kystforhold. Se: Abyssal zone, Bathyal zone,
Continental shelf, Hadal zone, Intertidal, Oceanic
og Supratidal zone.
NERITIC PROVINCE: Kystområdet, en undergruppe av det pelagiske området. Omfatter dyr
og planter som lever i de relativt grunne områder
over kontinentalhyllen under lavvannsnivået ned
til ca. 200 m. Se: Continental shelf, Littoral zone,
Oceanic zone og Zonation of the sea.
NERITOPELAGIC: Neritopelagisk, som lever i de
grunne kystområdene over kontinentalhyllen.
Neritoplankton refererer til planktonet som lever i
vannmassene over kontinentalhyllen. Se: Continental shelf.
NERVE (CELL): (1) Bladstreng, ribbe; (2) Nerve,
nervecelle (Se: Neuron), en enkelt fiber eller en
gruppe fibre omgitt av et hylster av bindevev som
knytter det sentrale nervesystemet til andre deler
av kroppen, og som overfører informasjon i form
av elektriske impulser mellom organene hos dyr i
det perifere nervesystemet. Den enkelte
nervecellen består av en cellekropp med én eller
flere lange utløpere, nervefibre. Nervesystemet
omfatter både det sentrale nervesystem og det
autonome nervesystem som bidrar til likevekten
mellom kroppens basale funksjoner. Nervesystemet refererer til dette nettverket av nerver
og nerveceller både hos virveldyr og virvelløse
dyr, og som koordinerer organismens aktiviteter
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og responser på stimuli fra omgivelsene. Én
nerveimpuls (informasjonsenheten, aksjonspotensialet) refererer til aktiveringen av én
neuron og omfatter en forbigående elektrisk
forandring i nervecelle-membranen, dvs. innsiden
i relasjon til utsiden av membranen, går fra å
være negativ til positiv og tilbake igjen. Det
skyldes transporten av natrium- og kalium-ioner
over cellemembranen. Nerveutløperen (axonet)
ender i en synapse som er et spesialisert område
som er nært tilknyttet neste celle (Se: Synapse).
Ved synapsen frigjør impulsen en kjemisk
substans (neurotransmitter) som diffunderer over
til den andre tilknyttede cellemembranen.
Transmisjonen av elektriske impulser representerer på denne måten, nervesystemenes
kommunikasjon (med impulsraten, varigheten,
nerveantallet og typer aktivering, som variabler).
Opptrer nervecellene samlet og antallet er stort
nok som i hjernen, overfører nervene ikke bare
informasjon, men også lagrer informasjon i form
av hukommelse. Se: Neuron.
NERVE CORD: Nervekanal, ryggstreng, den
primære nervebunten hos chordater som knytter
hjernen til muskelsystemet og til organene i
kroppen. Se: Chordata.
NERVE FIBRE: Nervefiber, den forlengede
nerveutløperen av en neuron (vanligvis en axon
eller dendritt) sammen med det assosierte vevet,
slik som hylsteret av myelin. Nervefibrenes
lengde er meget variable. Se: Myeline og Nerve
(cell).
NERVE NET: Nervenettet, et nettverk av nerveceller som er forbundet med hverandre med
synapser eller sammensmeltninger; et typisk
nervenett finner man hos nesledyr og pigghuder.
Se: Synapse.
NERVE RING: Nervering, en ring av nervefibre
hos virvelløse dyr rundt f.eks. munnen, svelget,
anus eller klokkekanten på en meduse.
NERVE ROOT: Nerverot, den delen av en nerve
som er nær starten fra hjernen eller nerveknuten,
f.eks. like på innsiden eller utsiden av en
nerveknute, et ganglion (Se: Ganglion),
NERVE SYSTEM (Nervous system): Nervesystem, nervesystemet, nettverket av neuroner til

stede i kroppen hos mennesker og andre dyr,
inndelt i sentralnervesystemet (CNS, som hos
virveldyr består av hjernen og ryggmargen, hos
de virvelløse dyrene av nervestrenger og
ganglier) og det perifere nervesystemet (PNS,
alle andre neuroner som ikke er i sentralnervesystemet). Hos dyr koordinerer nervesystemet
muskelaktiviteten, overvåker organene, modellerer og prosesserer dataene fra sansesystemene
og initierer fysiske handlinger. Nervesystemets
funksjoner er generelt å motta, overføre og tolke
informasjoner for deretter å igangsette passende
responser i de effektororganene i kroppen som er
relevante. Nerver i dagligtale, er egentlig nervecellenes axonprosesser.
NERVICOLOUS: Som lever på eller i årene på
blader. Nervecole, en som lever i bladårene.
NERVOMUSCULAR: Nervomuskulær, med referanse til både nerver og muskler.
NERVOUS SYSTEM: Nervesystem, nettverket
av neuroner til stede i kroppen hos mennesker og
andre dyr. Se: Neuron.
NERVOUS TSSUE: Nervevev, vev sammensatt
av neuroner og gliaceller, små celler med
forskjellige funksjoner som er til stede i stort
antall i hele nervesystemet. Nervevet utgjør én av
de fire klassene av vev, de andre er: Muskelvev,
bindevev og epitelialt vev. Se: Glial cell.
NESCIENCE: Uvitenhet.
NEST: (1) Bol, bolig, fuglerede, fuglereir, hule,
oppholdssted, rede, reir; smutthull; (2) Bostedet
konstruert til ly, egglegging og/eller oppfostring
av unger. Bol eller reder er mest utpreget hos
sosiale insekter, tallrike fuglearter og enkelte fisk,
men mindre utpreget hos pattedyr. Redet kan
være bygget av materialer fraktet til stedet eller
produsert eller utarbeidet av individene selv; (2)
Bo, bygge reir, hekke.
NEST COMMENSALISM (Social commensalism): Reirkommensalisme, symbiose mellom
arter hvor koloniene til en art lever (og eter) i
reiret til en annen art (verten) uten verken å gjøre
skade eller være fordelaktig for verten. Se:
Plesiobiosis.
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NESTING ASSOCIATION: (1) Fugl som legger
sine reir i nærheten av andre arters reir; (2)
Forskjellige dyrearter som lever i reiret til fugl.
Slike symbiotiske relasjoner er vanlige da en
rekke såkalte blandingskolonier, kan f.eks. gi
felles fordeler mot predatorer.
NESTLING: Dununge, nyutklekket fugleunge.
NEST ODOUR (Hive aura, Nest odor): Redelukt, den spesielle, distinkte lukten eller odøren
av et rede som gjør at eierne kan gjenkjenne det
fra andre reder i en koloni eller i det omgivende
miljøet. Se: Hive.
NEST PARASITISM: Reirparasittisme, symbiose
mellom arter der koloniene til en art lever (og
eter) i reiret til en annen art (verten) der den er
ufordelaktig eller gjør skade. Se: Plesiobiosis.
NEST PARASITE: Se: Brood parasite.
NEST SITE: Reirplass, det lokale, spesielle og
detaljerte stedet et reir har blitt bygget i
motsetning til den geografiske regionen reiret
befinner seg i.
NET BALANCE: Nettobalanse, den algebraiske
sum av en positiv og en negativ tendens kalkulert
ved et gitt tidspunkt.
NET PHOTOSYNTHESIS: Nettofotosyntese,
karbonfikseringsraten minus CO2-tapet under
respirasjonen; respirasjonen måles under mørke
(da fotosyntese ikke kan skje uten lys) og under
lys da respirasjon og fotosyntese pågår samtidig.
Fotosyntesen kan måles via mengde oksygen
produsert. Fotosyntese som foregår i plantenes
kloroplaster, er prosessen når plantene opptar
CO2 fra atmosfæren, vann fra jord og luft og
energi fra solyset for å produsere sukker. Se:
Photosyntesis.
NET PRIMARY PRODUCTION: Netto primærproduksjon, den totale assimilasjon av organisk
materiale (de anabolske prosesser) hos et
autotrofisk individ eller populasjon minus det som
forbrukes gjennom respirasjonen (de katabolske
prosesser). Se: Assimilation, Autotrophic, Catabolic og Gross primary production.

NET PRODUCTION: Nettoproduksjon, den totale
assimilasjon av organisk materiale hos et individ,
populasjon eller trofisk nivå minus det som
forbrukes gjennom respirasjonen, dvs. den energi
eller næring som akkumuleres i en organisme
gjennom vekst og reproduksjon. For primærprodusentene (plantene) på det første trofiske
nivået, benevnes dette netto primærproduksjon.
Se: Primary production.
NET SECONDARY PRODUCTION: Netto sekundærproduksjon, den totale assimilasjon av
organisk materiale (de anabolske prosesser) hos
en primærkonsument, individ eller populasjon,
minus det som forbrukes gjennom respirasjonen
(de katabolske prosesser). Se: Gross secondary
production.
NETWORK: (1) Innen biologi, relasjonsdiagram
som viser forbindelser mellom grupper av organismer; (2) Datanettverk, to eller flere systemer av
datamaskiner, computere, nettverkmaskiner eller
servere, geografisk adskilte, men forent på en
slik måte at de kan utveksle og dele informasjon
etter avtalte prosedyrer. Rutere (routers) forbinder tallerike nettverk sammen. Internet er et
godt eksempel på et datanettverk. Informasjonen
sendes som et kodet, digitalt signal via telefonlinjer, satellittkanaler, elektriske kabler, etc. De
enkelte computere er ikke direkte knyttet opp til
de andre maskinene, men til knutepunkter
(noder) i nettverket. Disse nodene kan være
lokalisert i knutepunktet mellom computerne eller
i enden av en datalinje. Informasjonen sendes
langs datalinjen eller kan overføres til andre linjer
gjennom nodene; (3) Innen elektronikk, ledere
som er knyttet sammen til et system av integrerte
kretser som kan utføre et antall funksjoner.
-NEUR- (-neuro-, -neura): Affiks som betyr
nerve, nervestreng.
NEURAL: Neural, nevral, nerve-, som hører til
nervesystemet.
NEURAL DARWINISM: Nevral Darwinisme,
refererer til forsøkene på å tillempe Darwins
seleksjonsteori til selve hjernens funksjon og
virkemåte.
NEURALGIA: Nevralgi, nervesmerter, skarpe,
intense, anfallsvise smerter begrenset til et
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område som forsynes av en spesiell nerve eller
nerverot, ofte i hode eller ansiktet. Nevralgier er
symptomer på sykdommer, ikke en sykdom i seg
selv. Helvetesild (Se: Hellfire) og isjias er
eksempler på nevralgier.

elektrisk gjennom å produsere en myelinkapsel.
Se: Myeline.

NEURASTHENIA: Nevrasteni, nervesvekkelse.

NEUROLOGY: Neurologi, nevrologi, den del av
biologien som studerer nervesystemet og dets
sykdommer. Neurologist, nervelege, neurolog,
nevrolog.

NEUROBIOTAXIS: (1) Den hypotetiske migrasjonen av nerveceller eller ganglier mot områder
av maksimum stimulering under fylogenien (Se:
Ganglion og Phylogeny); (2) Innen embryologi,
tendensen nerveceller har til å migrere mot kilden
for en stimulus.
NEUROBLAST: Innen embryologi, det indre
laget laget av endodermale celler som danner
nervevevet. Se: Dendroblast.
NEUROCYSTICERCOSIS: Nevrocysticercose,
parasittisk infeksjon i det sentrale nervesystem
forårsaket av å ha spist egg fra bendelmarken
Taenia solium via mat kontaminert med avføring
av en bærer av denne bendelmarkarten. De
cystene som dannes i hjernen kan forårsake
epilepsi. Nevrocysticercose er hyppig i de uutviklede deler av verden.
NEUROCYTE: Neurocytt, selve cellekroppen i en
neuron. Se: Neuron.
NEUROENDOCRINE SYSTEM: Neuroendokrine
system, systemet som kontrollerer visse aktiviteter i kroppen ved hjelp av både nervesystemet
og det hormonelle systemet. Nervesystemet (og
enkelte hormoner) kan stimulere forskjellige
sekretoriske organer i kroppen, til frigivelse av
hormoner som igjen styrer og kontrollerer diverse
kroppslige prosesser.
NEUROENDOCRINOLOGY:
Neuroendokrinologi, studiet av den hormonelle sekresjonen fra
cellene i det nevroendokrine system og deres
metabolske funksjoner og reguleringer av vekst
og adferd.
NEUROGENIC: Det å danne nervevev, eller
stumuleringsenergien til visse muskler eller kjertler.
NEUROGLIA: Gliaceller, celler i nervevevet som
ikke er nerveceller, men som isolerer neuronene

NEUROHORMONE: Neurohormon, et hormon
produsert av en neurosekretorisk celle.

NEURON (Neurone, Nerve cell): Neuron,
nevron, nervecelle, spesialisert grå eller rødlig
celle som utgjør de fundamentale enhetene i
nervesystemet hos mennesker og andre dyr da
de kan reagere på stimuli og overføre
informasjoner, impulser, fra sted til sted i kroppen
ved hjelp av elektriske signaler og transmittersubstanser i synapsene. Nervecellene består av
en cellekropp med kjerne og dendritter som er
korte utløpere fra cellen som bringer impulser til
cellen og et axon som bringer impulsene bort fra
cellekroppen og til neste neuron. Impulsene
overføres mellom neuroner via synapsene, dvs.
nervecellene er fysisk sett, adskilte (neuron
teorien). Sansenervecellene overfører informasjonen fra reseptorene i kroppen til det sentrale
nervesystemet, mens de motoriske neuronene
sender informasjonen fra det sentrale nervesystemet til effektorene av denne informasjonen,
som f.eks. musklene. Se: Nerve (cell).
NEUROPLASM: Cytoplasmaet i en neuron. Se:
Neuron.
NEUROSECRETION: Neurosekresjon, produksjon av kjemiske stoffer, neurohormoner, i de
neurosekretoriske cellene i det sentrale nervesystemet som regulerer den fysiologiske
aktiviteten i andre områder av kroppen. Slike
celler fungerer som nevroendokrine kjertler,
sekresjonene omfatter både neurohormoner
(som sekreres av nerveendene direkte til blodet
eller til vevet eller organet de kontrollerer) og
neurotransmitter substanser. Se: Neurohormone,
Neuron og Nerve (cell).
NEUROSIS: Nevrose, fellesbetegnelse for psykiske lidelser. Mange nevroser er forbigående,
men kan bli kronisk, med vekslende gode og
dårligere perioder.
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NEUROSPORA: Slekten Neurospora (rekken
Ascomycota), soppslekt som benyttes i mange
genetiske og cellebiologiske eksperimenter.
NEUROSYNAPSE: Se: Synapse.
NEUROTOXIN: Nervegift, gift som virker på
nervefunksjonene vanligvis gjennom påvirkning
på ionetransporten over nervemembranen.
NEUROTRANSMITTER: Neurotransmitter, budbringermolekyl, forskjellige kjemiske stoffer i
nerveendene som kan diffundere over hulrommet
i en synapse (overgangen mellom nerveceller)
eller over en neuromuskulær forbindelse (overgangen mellom en nerve og en muskel), dvs. de
fungerer som budbringere for nerveimpulser
mellom nervecellene (neuronene) eller mellom
nerveceller og membranen til effektor organer.
Mange substanser (ca. 50 er identifiserte) kan
fungere for overførsel av impulser; de vanligste
er acetylcholin (i de cholinergiske nervene),
adrenalin, noradrenalin, dopamin og serotonin (i
de adrenergiske nervene). Se: Synapsis.
NEUROTROPIC: Neurotropisk, tiltrukket eller har
en affinitet for nervevev eller holder til i nervene.
NEUSTON: Neuston, små til middelstore organismer som koloniserer og er bundet til vannoverflaten (overflatehinnen) som de kan hvile
eller forflytte seg på (epineuston = supraneuston)
eller henge under (hyponeuston = infraneuston).
Neuston kan også referere til hele samfunnet av
slike vannlevende organismer. Se: Epineuston,
Pleuston, Seston og Zooneuston.
NEUSTONOLOGY: Neustonologi,
neuston. Se: Neuston.

studiet

av

NEUSTOPHAGOUS: Som eter organismer
(neuston) som lever på eller under vannets
overflatehinne. Se: Neuston.
NEUTER: (1) Intetkjønn, kjønnsløs, nøytrum; (2)
Steril organisme, organisme som mangler
reproduksjonsorganer eller som har ikkefunksjonelle kjønnsorganer (men som er normal
på andre måter); (3) Kastrert dyr (kjønnsorganer
fjernet fra normale dyr); (4) Ikke-fertil voksen
hunn.

NEUTRAL: (1) Nøytral, likegyldig, fri(gir); (2)
Stoff eller løsning som ikke er sur eller basisk; (3)
System uten hverken positiv eller negativ
elektrisk ladning; (4) Fargeløs, dvs. er svart, grå
eller hvit.
NEUTRAL ALLELES: Nøytrale alleler, allel
varianter ved et locus uten innvirkning på fitness
hos bæreren av genet, dvs. et gen som avviker
kjemisk fra andre gener i samme locus, men som
ikke har påvisbar effekt på fenotypen. Se: Fitness
og Neutral mutation.
NEUTRAL ATMOSPHERE: Nøytral atmosfære,
atmosfærisk situasjon der temperaturfallet med
stigende høyde, tilsvarer det naturlige temperaturfall. Se: Adiabatic lapse rate og Lapse rate.
NEUTRAL DNA: Nøytralt DNA, de deler av
genomet som ikke koder for noen produkter og
som ikke kontrolleres (signifikant) av seleksjonen.
NEUTRALISM: (1) Nøytralisme, en situasjon der
to organismer eller populasjoner av forskjellig art,
lever sammen, men der ingen blir påvirket av
nærværet av den andre (Se: Hamabiosis og
Symbiosis); (2) Nøytralteorien, teorien som sier
at flertallet av de evolusjonære forandringene på
det molekylære DNA-nivået, ikke stammer fra
naturlig seleksjon i henhold til Darwins lære, men
fra en tilfeldig fiksering av selektivt nøytrale eller
tilnærmet nøytrale mutanter gjennom genetisk
drift. Nøytralismen legger vekt på mutasjonstrykket og den genetiske driften som forklaringsmodeller for den molekylære evolusjonen. Flertallet av de polymorfe allelene hos en
art, opprettholdes i en balanse mellom nye
tilskudd gjennom mutasjon og tilfeldig avgang,
f.eks. gjennom tilbakemutasjoner. I henhold til
nøytralteorien er slike polymorfismer ikke
adaptive og opprettholdt gjennom en eller annen
form for balansert seleksjon, samtidig benekter
ikke teroien at noen forandringer er adaptive.
Teorien som ikke nødvendigvis står i motsetning
til Darwins lære om naturlig seleksjon, har
medført en rekke diskusjoner (neutralistselectionist controversy). Se: Neutrality theory of
(molecular) evolution.
NEUTRALITY THEORY OF (MOLECULAR)
EVOLUTION (Neutral-mutation hypothesis/theory, Neutral trait, Non-adaptive charac-
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ters): Nøytralteorien om molekylær evolusjon,
teorien som sier at de fleste forandringene på det
molekylære nivået (evolusjonen i DNA sekvensene) skyldes tilfeldige prosesser som genetisk
drift blant mutasjonene, og ikke naturlig seleksjon. Med andre ord, den molekylære polymorfismen som observeres, er nøytral med hensyn til reproduktiv suksess (fitness), og dermed
ikke har noen signifikant tilpasnings eller adaptiv
betydning for organismen som bærer mutasjonene. Det medfører at fikseringsraten i
genomet, er tilfeldig. Forandringer i frekvensen
av disse, tilskrives mer sjanse enn naturlig
seleksjon. Hypotesen aksepterer at det er en
utstrakt genetisk variasjon i en populasjon, men
foreslår at denne variasjonen er nøytral med
hensyn til den naturlige seleksjonen, dvs. er uten
(observerbare) positive eller negative fordeler
(nøytral, ikke-adaptiv). Teorien referer særlig til
utviklingen av proteiner, men kan også dreie seg
om morfologiske aspekter som er mer komplekse
enn molekyler. Nøytralteorien benekter ikke
naturlig seleksjon, da både sjanse og seleksjon
kan forme organismene, men er en teori i tillegg
til teorien om naturlig seleksjon (Se: neoDarwinism) der nesten alle evolusjonære forandringer sies og skyldes en adaptiv verdi for
organismene, dvs. er oppstått gjennom naturlig
seleksjon. Den relative betydning nøytralteorien
om molekylær evolusjon har for protein polymorfismen i en populasjon, er imidlertid fortsatt
ukjent og debatten pågår. Se: Fitness, Genetic
drift, Natural selection og Neutralism.
NEUTRALIZATION: (1) Bekjempelse, motvirkning, nøytralisering; (2) Innen kjemi, nøytralisering, prosessen når en syre reagerer med en
base under dannelse av vann, dvs. når man
tilsetter en sur oppløsning til en basisk
oppløsning (eller omvendt) slik at blandingen blir
nøytral (pH = 7). Ved nøytralisering reagerer hydrogenioner (H+) med hydoksylioner (OH-) og
danner vann (H2O) og eventuelt salter.
NEUTRAL MUTATION (Neutral allele): Nøytral
mutasjon, mutasjon i et gen uten betydning for
bærerens fitness (Darwinsk), dvs. en nøytral
mutant som ikke medfører forandringer i mRNA
som gir påfølgende forandringer i proteinet dette
mRNA koder for. Med andre ord, mutasjonen har
ingen fenotypisk effekt, ingen selektiv eller
adaptiv betydning (selektivt nøytrale gener). Slike

gener kan allikevel være gjenstand for genetisk
drift. Den nøytrale mutasjonshypotesen, antyder
at det store flertall av molekylære forandringer
innen evolusjonen omfatter selektivt nøytrale eller
nesten nøytrale gener, slik at evolusjonen forgår
ved akkumulering av nøytrale gener gjennom
genetisk drift og mutasjonstrykket. Se: Neutral
alleles, Neutralism og Neutral theory of (molecular) evolution.
NEUTRAL MUTATION THEORY/HYPOTHESIS:
Se: Neutral theory of (molecular) evolution.
NEUTRAL SYNOEKETE: Et insekt som lever i
avfallet eller søppelet fra en vertskoloni uten å
yte noe tibake.
NEUTRAL TRAIT: Se: Neutral theory of evolution.
NEUTRON: Nøytron, elementærpartikkel som
mangler elektrisk ladning og har en hvilemasse
lik 1,6749542 x 10-27 kg (= 939,5729MeV/c2).
Nøytronet er en komponent av alle atomkjerner,
unntatt hydrogen. Nøytronet er stabilt i atomkjernen, men på egen hånd er nøytronet radioaktivt og nedbrytes gjennom betastråling under
dannelse av ett proton, ett elektron og ett
antinøytrino (med en halveringstid på 12 minutter
utenfor kjernen). Massen er noe større enn
protonets. Nøytronet er et fermion og klassifiseres som et hadron da det er tilknyttet den
sterke kjernekraften. Nøytrontallet (N) refererer til
antall nøytroner i en gitt atomkjerne (nuklid), og
er lik forskjellen mellom atomnummeret og
massetallet (nukleontallet, A). Se: Proton.
NEUTROPENIA: Neutropenia, nedgang i antall
neutrofiler i blodet.
NEUTROPHIL (Neutrocytes): Nøytrofil, amøboid, fagocyttisk polymorf celletype (PMN) som
responderer på kjemotaktiske stimuli og utgjør
hovedtypen blant leukocyttene hos pattedyr.
Nøytrofile granulocytter kan vandre fritt i
kroppsvevet (cellevandring, kjemotaxis) og er
involvert i de tidligste fasene av responsen mot
mange former for akutte inflammasjoner.
Nøytrofilene har et granulært cytoplasma, men
opptar i mindre grad enn de basofile og eosinofile
granulocyttene, fargestoffene i giemsafargingen
(derav navnet). Nøytrofilene som inneholder en
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rekke enzymer og er de mest tallrike av
fagocyttene i blodet (utgjør ca. 55 - 60 % av de
hvite blodcellene (leukocyttene) hos mennesket),
nedbryter bakterier og sopp via fagocytose.
Nøytrofilene frigir diverse substanser som
lysozymer og oksiderende stoffer og forekommer
i store mengder under infeksjoner som gir puss
(pyogenic). Ved bakterielle infeksjoner øker
nøytrofil-antallet i blodet. Se: Phagocytosis og
Polymorphonuclear cell.
NEUTROPHILE: Nøytrofilisk organisme, organisme som lever og trives i nøytrale pH-miljøer,
dvs. pH mellom 6,5 - 7,5. Slike mikrober kan
kontrolleres i matindustrien, gjennom manipulering med pH nivået.

forandring der akkumuleringen av mindre mutasjoner er hovedprosessen i dannelsen av nye
arter. En faglig søken etter «diskontinuerlige»
mekanismer, prosesser som kan gi hurtige,
dramatiske evolusjonære forandringer i organismene, pågår.
NEW NAME: Se: nomen novum.
NEW REPLACEMENT
novum.

NAME:

Se:

nomen

NEW SCIENTIFIC NAME: Nytt vitenskapelig
navn, et vitenskapelig navn, tilgjengelig eller ikke,
når det for første gang er foreslått for et takson.
NEW STATUS: Se: Status.

NEWCASTLE DISEASE (Newcastle fever,
Pseudo fowl pest, Ranikhet disease): En
meget infeksiøs virusinfeksjon som skyldes et
Paramyxovirus hos fugler som gir symptomer i
luftveiene og nervesystemet. Viruset smitter via
dråpesmitte eller kontaminert vann eller mat.
Viruset er utbredt over hele verden og kan smitte
mennesket.
NEW COMBINATION: Se: Combinatio novum.
NEW-LAMARCKISM: Ny-Lamarckisme, Lamarckisme basert på dagens forskning over muligheten for at spesielle mekanismer kan medføre
arv av ervervede egenskaper og karakterer mot
omgivelsesfaktorene. Denne moderne form for
Lamarckisme er en evolusjonsteori som sier at
de enkelte organene i en organisme kan være et
resultat av mutasjoner i løpet av ontogenien og at
den naturlige seleksjon selekterer på individer
med eller uten disse mutasjoner. Fordelaktige
mutasjoner kan så overføres fra organ-genomene til gamet-genomene gjennom virus vektorer
innen den enkelte organisme og derfra videre til
avkommet. Dessuten er det foreslått epigenetiske
regulatorer som kontrollerer embryos utvikling og
fenomenet «jumping genes», i denne forbindelse.
Se: Neo-Darwinism, Neo-Lamarckism, Ontogeny
og Transposable elements.
NEW CATASTROPHISM (Modern cataclysmic
theories): Moderne teori om store sprang i den
evolusjonære historie, det at både fossilfunn og
dagens arter og populasjoner viser mønstre på
en ikke alltid rettet, gradvis evolusjonær

NEW SYNTHESIS: Se: Darwinism og NeoDarwinism.
NEWT: Salamander, amfibiearter i ordenen
salamandre (Caudata). Det finnes ca. 566
nålevende arter av salamandre fordelt på tre
underordener (og ti familier). Den største arten er
kinesisk kjempesalamander (Andrias davidianus)
som kan bli halvannen meter lang. I Norge fins to
arter: Storsalamander eller stor vannsalamander
(Triturus cristatus) og småsalamander, liten
salamander eller liten vannsalamander (Lissotriton vulgaris).
NEWTON (N): Newton, enheten for kraft, tilsvarer
kraften som kreves for å akselerere en masse på
1 kilogram 1 meter per sekund (s-1) på jordoverflaten ved 45o nord (= vekt). Én Newton per m2 er
grunnenheten for trykk. (1 N = 0,2248 pound
force.) Se: Force.
NEWTONIAN MECHANICS: Se: Newton’s laws
of motion.
NEWTONIAN SYSTEM: Referanseramme basert
på Newtons fysikk der en partikkel med masse m
som er utsatt for en kraft F, beveger seg i
henhold til ligningen F = kma, der a er partikkelens akselerasjon og k er en universell positiv
konstant.
NEWTON’S LAW OF MOTIONS: Newtons
bevegelseslover, de tre fundamentale lovene
som han presenterte i sin Philosophiæ Naturalis
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Principia Mathematica (1687) og som er grunnlaget for Newtons mekanikk: (a) Ethvert legeme
blir ved å være i ro eller i en uniform bevegelse i
en rett linje, hvis det ikke blir utsatt for krefter
som påvirker det (definisjonen på kraft), (b)
graden av forandring i et lineært momentum er
proporsjonal med kraften som påvirker det og
finner sted i den rette linjen der kraften virker
(hvis massen er konstant er F = ma der F er
kraften, m massen og a akselerasjonen), og (c)
krefter forårsakes av interaksjoner mellom
legemer; kraften som A påvirker B med og B
påvirker A med, er samtidige, lik i størrelse og
motsatt rettet i den samme rette linje og
forårsaket av samme mekanisme. Slik at f.eks.
gravitasjonskraften en ball trykker på jorden med,
er lik og motsatt den kraften jorden trykker på
ballen med. Men øker hastigheten til de legemer
som observeres i forhold til en observatør, inntrer
andre lover som er knyttet til Einsteins teori om
relativitet. Se: Momentum og Pascal.
NEW TRANSFER: Se: trans.nov.
NEW WORLD: Den nye verden, Amerika, den
vestlige halvkule. Se: Old world.
NEXUS (Gap junction): (1) Forbindelse, forbindelsesledd, knutepunkt, sammenheng, kjede; (2)
Nexus, de spesialiserte kontaktpunktene mellom
to cellemembraner som ligger inntil hverandre.
Se: Gap junction.
NEXUS HYPOTHESIS: Innen genetikk, nexushypotesen, det at enhver fenotypisk karakter
høyst sannsynligvis influeres av mer enn ett gen
og motsatt at hvert gen høyst sannsynlig influerer
på mer enn én karakter.
NH3 (Ammonia): Kjemisk betegnelse for
ammoniakk, en fargeløs, brennbar, giftig gass
med stikkende lukt. Frysepunktet er -77,7oC og
kokepunktet -33,4oC ved et trykk på én atmosfære. Ammoniakk er lett løselig i vann; syren har
betegnelse NH4+.
NIACIN: Se: Vitamin B complex.
NICOTINIC ACID: Se: Vitamin B complex.
NICHE: (1) Innen økologi, nisje: (a) Det habitat
(eller fysiske rom) som har de nødvendige

faktorene for overlevelse av en gitt organisme
(populasjon eller art), (b) summen av de
biologiske og fysiske faktorene som er nødvendige for at en gitt organisme skal kunne
eksistere, (c) den økologiske rolle en gitt
organisme (populasjon eller art) har i et samfunn
(spesielt mht. matkonsum), (d) den funksjonelle
rolle eller posisjon en gitt organisme (populasjon
eller art) har i sine omgivelser eller et gitt
økosystem, i de tidsperioder organismen forekommer der og er aktiv, og hvilke ressurser
organismen utnytter, (e) miljøbetingelsene som
en gitt organisme (populasjon eller art) krever for
å kunne overleve og reproduse, (f) de økologiske
omgivelsene en gitt organisme (populasjon eller
art) okkuperer og lever definert ut fra organismens livsbetingelser, (g) det optimale habitat
for en gitt organisme (populasjon eller art)
betraktet som et multidimensjonalt rom der
koordinatene er de forskjellige variable parametre
som representerer organismens eksistenskrav
eller som bidrar til organismens suksess, og som
den er begrenset til gjennom tilstedeværelsen av
konkurrerende arter, (h) den genetisk bestemte
kapasitet, toleranse og responsmønster en gitt
organisme (populasjon eller art) har til omgivelsesbetingelsene, og (i) alle relasjoner en gitt
organisme (populasjon eller art) har til sitt fysiske
og biotiske miljø, dvs. summen av alle abiotiske
og biotiske komponenter i omgivelsene som en
organisme reagerer på. Nisjen til en organisme
(populasjon eller art) kan ha to nivåer: (a) Den
fundamentale nisje, den variasjon i omgivelsesfaktorer som en organisme (populasjon eller art)
kan tolerere ubegrenset, og (b) den realiserte
nisje, den del av den fundamentale nisjen som en
organisme (populasjon eller art) i realiteten
bebor, dvs. den del av den fundamentale nisjen
som ikke overlapper den tilsvarende for andre
arter pluss den overlappende delen der de kan
overleve sammen på tross av konkurranse dem
imellom (excluding competitors). Den realiserte
nisjen defineres derfor i relasjon til andre arter.
Desto nærmere nisjen til to arter ligger
hverandre, jo mer sannsynlig er det at det foregår
konkurranse mellom dem. Niche width, nisjebredde, omfatter alle de ressurser en populasjon
utnytter og som kan være sterkt begrenset eller
meget omfattende. Nisje er som man forstår, et
vanskelig begrep innen biologi, med en rekke
definisjoner der misje enten kan referere til en
egenskap i omgivelsene, miljøet (environmental
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niche concept) eller til en egenskap ved organismen (populasjonen eller arten) i relasjon til
miljøet (population niche concept). Hvis nisje
viser til en egenskap ved omgivelsene, er
begrepet like meningsfylt om de aktuelle
omgivelsene er bebodd (filled) eller ikke (vacant).
Er nisje imidlertid en egenskap ved organismen,
populasjonen eller arten, da er ideen om en tom
(vacant) nisje enten meningsløs eller viser til en
nylig, lokal utdøing. Innen parasittologi, refererer
nisje til den spesifikke rolle og funksjon parasitten
har i et gitt samfunn, dvs. parasittens unike
posisjon i de økologiske relasjonene i verten.
Nisjen er da en egenskap, attributt, til parasitten,
ikke miljøet. Med andre ord, utdødde arter har
hatt nisjer, men det forekommer ikke ubebodde
nisjer. Men man opererer ofte med begrepet
tomme nisjer når en ikke finner en parasittart i et
miljø eller vertsorgan når arten er kjent for å
opptre i tilsvarende miljøer og organer andre
steder. Det impliserer at ressursene ikke er de
begrensende faktorer, noe som kan være tilfelle,
eller ikke tilfelle. Skal en nisje beskrives, kan
størrelsen, skaleringen, variere: En nisje kan
være parasittens habitat i verten, hele verten,
vertspopulasjonen eller vertsarten, eller en
geografisk eller demografisk definert enhet (Se:
Ecological niche, Evolutionary niche, Fundamental niche, Habitat, Locality Realized niche,
Site og Spatial niche); (2) Nisje, en grunn fordypning (alkove) i en en eller annen form for
vegg, brukt til utsmykning eller utstilling (statue,
urne); (3) Nisje, stedet, aktivitetene eller
situasjonen som er spesielt tilpasset en persons
evner, interesser eller natur, eller der en person
eller ting er best tilpasset; (4) Nisje, markedssegmentet for et spesielt produkt eller tjeneste.
NICHE BREADTH: Nisje bredde, de øvre og
nedre grensene til en gitt parameter i det multidimensjonale rom en organisme (populasjon eller
art) lever (bebor), dvs. den totale variasjon i én
faktor (én akse i hypervolumet) som organismen
(populasjonen eller arten) kan tolerere. Se:
Niche.
NICHE DIVERSIFICATION: Nisje differensiering,
divergensen eller forskjellen nisje posisjon mellom arter som konkurrerer om samme ressurs.
Se: Alpha diversity og Niche.

NICHE OVERLAP: Nisje overlapp, overlappet
mellom to eller flere nisjer langs hele, eller en del
av samme ressursakse, og som medfører en
direkte konkurranse om en ressurs mellom to
eller flere arter. Se: Niche.
NICHE SIZE (Habitat tolerance): Nisje størrelse,
størrelsen eller målet på den realiserte nisjen,
vanligvis estimert i grad av artens utbredelse og
toleranse. Se: Niche.
NICK: (1) Hakk, skår, kutt, snitt, sår, brudd; (2)
Stjele, rappe, fengsel.
NICKEL: Nikkel (Ni), smi- og strekkbart sølvaktig
metallisk grunnstoff som tilhører overgangsgrunnstoffene med atomnummer 28, atommasse
(u) 58,70, smeltepunkt 1 450oC og kokepunkt 2
840oC. Nikkel brukes i spesialstål og i magnetiske legeringer. Nikkel er også en effektiv
katalysator,
spesielt
ved
hydrogeneringsreaksjoner. Eksponering mot nikkel og dets
organiske substanser kan forekomme gjennom
både hud kontakt eller inhalering av støv som
inneholder nikkel. Nikkel er et karsinogent stoff
(Se: Carcinogen).
NICKING: Innen genetikk, dannelse av et brudd
(nick, break) i én tråd av en to-trådet DNA,
forårsaket av manglende fosfodiester-binding i en
ellers intakt tråd. Gap, tap eller fravær av én eller
flere nukleotider fra en tråd.
NICKING ENZYME: Innen genetikk, hos organismer med chiasmata under meiosen, en
spesifikk endonuklease som kan produsere
enkelttrådete brudd (nick) i en to-trådet DNA.
Slike enzymer kan indusere overkrysninger. Se:
Chiasma og Crossing-over.
NICK TRANSLATION (Head translation):
Merketeknikk innen molylærbiologi der DNA
polymerase (1) benyttes for å erstatte enkelte
nukleotider i en DNA sekvens med analoge som
er radioaktivt merket. Prosessen skaper en
merket DNA sekvens som videre kan benyttes
som markør (probe) ved enkelte hybridiseringsteknikker, som ved «southern blotting». Se:
Probe og Southern blot.
NICOTINAMIDE (Niacinamide): Innen biokjemi,
amid av nikotinsyre, en essensiell komponent av
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vitamin B komplekset som er nødvendig å oppta
gjennom mat for å forhindre utvikling av pellagra.
Se: Amide og Pellagra.
NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE
(NAD): Coenzym og elektronbærer i alle levende
celler som er involvert i glykolysen og som kan
forekomme i to tilstander: En oksidert form
(NAD+) og en redusert form (NADH). I cellemetabolismen er NAD aktiv i redox-reaksjoner.
Som NAD+ aksepterer coenzymet elektroner som
medfører en reduksjon til NADH, som NADH er
enzymet en reduserende agens som kan gi fra
seg elektroner. Se: NAD.
NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE
PHOSPHATE (NADP): Coenzym som forekommer i to tilstander: En oksidert form (NADP+) og
en redusert form (NADPH). I metabolismen er
NADP aktiv i reaksjoner i lipid- og nukleinsyresyntesen som trenger NADPH som en reduserende agens. Som NADP+ vil coenzymet
akseptere elektroner som medfører en reduksjon
til NADPH, og som NADPH virker coenzymet
som en reduserende agens og kan gi fra seg
elektroner. NADP er involvert i færre reaksjoner
enn NAD. Se: NAD.
NICOTINE: Nikotin, fargeløst til gulig, giftig
alkaloid (C10H14N2) som er den viktigste
bestanddelen i tobakk. Det virker som et
stimulerende stoff i små doser, men i større
doser blokkeres det autonome nervesystem og
skjelettmuskel cellene. Nikotin kan benyttes som
et insekticid.

NIDICOLOUS (Nidicolae): Som lever i reir, term
benyttet spesielt om fugler som klekkes på et så
tidlig utviklingsstadium at de er hjelpeløse
(nakne, blinde, mangler temperaturregulering) og
derfor forblir i reiret en lengre periode etter
fødselen da de er avhengige av én eller begge
foreldre til de er flyvedyktige. Termen er synonym
til altrisial (Se: Altricial). Nidicole, en organisme
som tilbringer mye av sitt liv i redet til sin vert. Se:
Nidifugous.
NIDIFICATION: Reirbygging, prosessen eller teknikken med å bygge reir.
NIDIFUGOUS (Nidifugae): Som forlater redet
raskt etter fødselen (redeflykter), term benyttet
spesielt om fugler som klekkes på et avansert
utviklingsstadium med dun eller fjær, åpne øyne
og evne til temperaturregulering slik at de kan
forlate redet direkte eller nesten umiddelbart etter
klekkingen. I enkelte tilfeller har de også evne til
å fly. Se: Nidicolous og Precocial.
NIDOLOGY: Nidologi, det vitenskapelige studiet
av reir.
NIDUS: (1) Nidus, en gitt sykdoms naturlige utbredelse, og som omfatter det spesielle eller
opprinnelige stedet (fokus) for infeksjonen. Et
nidus kan betraktes som resultatet av kombinasjonen mellom alle økologiske faktorer som
medfører opprettholdelse og transmisjon av en
sykdom; (2) Reir, utklekkingssted, opprinnelsessted; (3) Cellegruppe, en gruppe av regenerative
celler.

NICOTINIC ACID (Niacin): Nikotinsyre, vitamin i
vitamin B komplekset som har vid utbredelse i
mat og melk, og som kan syntetiseres i kroppen
fra tryptofan. Mangel på nikotinsyre gir pellagra
hos mennesket. Se: NAD, Pellagra og Vitamin B
complex.

NIGER: (1) Svart, glinsende svart. Nigerima,
meget svart; (2) Niger, en elv i nord-vest Afrika
eller et land i Vest-Afrika.

NICTATE (Nictitate): Blunke med øynene.

NIGHT SOIL: Menneskeavføring som samles og
brukes til jordforbedring. Menneskets avføring
benyttes som gjødsel mange steder i verden.

NID-: Prefiks som betyr reir.

NIGGER: Neger; et meget nedsettende ord for
«svarte» personer. Se: Negro.

NIDAMENTAL GLAND: Enhver av forskjellige
strukturer som sekrerer kapselen eller dekket
rundt et egg eller eggmasse.

NIGRESCENT: Det å bli svart.

NIDATION: Se: Implantation.

NIMBIFEROUS: Som er regnførende.

NIGRICANS: Innen taksonomi, svart eller svertet.
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NIMBUS: (1) Nimbus, sky som det faller regn fra;
(2) Glorie, glans.
NINHYDRIN: Ninhydrin, kjemisk stoff som reagerer med aminosyrer og gir blå farge, og som
dermed kan benyttes for å påvise aminosyrer ved
f.eks. kromatografi.
NIOBIUM: Niob (Nb), bløtt strekkbart grå-blått
metallisk overgangsgrunnstoff med atomnummer
41, atommasse (u) 92,91, smeltepunkt 2 468 oC
og kokepunkt 4 742oC. Niob brukes bl.a. i
spesialstål og i sveising for å øke styrken. Niob
kan danne en rekke stoffer og komplekser med
metaller.
NIPHIC: Det som hører til snø. Se: Nival.
NIPPLE: Brystvorte, nippel, pistong.
NIT: Gnett, luseegg, egg av kropps- og hodelus
på mennesket, henholdsvis Pediculus humanus
og P. capitis. Eggene blir sementert fast på
hårene (eller for andre arter av lus, på fjærene
hos fugl) og er meget vanskelig å løsne. Før
klekkingen er de brune og vanskelige å få øye
på, senere blir de luftfylte og sølvhvite og kan lett
ses, da spesielt hodelusas egg.
NITIDUS (Nitid): (1) Skinnende, glinsende, polert; (2) Vakker, pen, smukk, staselig, stilig, kjekk,
kjekkas; (2) Blomstrende, fertil, kultivert, forfinet.
NITRATE: Nitrat, salt av salpetersyre (HNO3),
salpetersurt salt, blande med salpeter. Nitrat er et
uorganisk salt av salpetersyre (nitric acid) som
inneholder NO3--ioner. Mikroorganismer danner
nitrater i jorden fra proteiner og nitritter, som i
denne formen kan utnyttes av plantene til
produksjon av proteiner og nukleinsyrer. Nitrater
er løselige i vann med det resultat at de kan
utvaskes fra jordsmonnet og medføre eutrofiering
i vannreservoarer. Nitrater produseres også
industrielt og benyttes til kunstgjødsel. Nitrering
(nitration) er en kjemisk reaksjon der nitritt (NO 2-)
blir oksidert til nitrat (NO3-) av jordlevende
organismer. Organiske nitrater benyttes bl.a. som
legemidler, f.eks. nitroglyserin, og sprengstoff.
Nitrat er giftig og omdannes i kroppen til nitritt
som reagerer med hemoglobin under dannelse
av methemoglobin som medfører nedsettelse av
oksygentransporten i blodet og kan lede til (indre)

kvelning. Nitritt kan også inngå reaksjoner med
aminer og danne kreftfremkallende nitrosaminer.
Se: Eutrophication, Nitre, Nitric acid, Nitrification
and Nitrogen cycle.
NITRE: Salpeter, kaliumnitrat (KNO3), et salt med
mange bruksområder: (a) Oksidasjonsmiddel i
noen typer brennstoff og pyrotekninske blandinger; f.eks. blandet med svovel og kull gir det
svartkrutt (75 % kaliumnitrat, 15 % trekull, 10 %
svovel; blandingen frigjør oksygen ved oppvarm
slik at det brenner i lufttett rom, f.eks. i en
patron), (b) blandet med sukker og vann gir det et
saktebrennende brennstoff til modellraketter for
hobbybruk, (c) som konserveringsmiddel (E252)
ved at det hindrer utviklingen av botulismebakterier samtidig som det bevarer fargen på
maten, (d) til fremstilling av salpetersyre HNO3
(blanding av 96 % konsentrert svovelsyre
(H2SO4) med kaliumnitrat, deretter destillasjon
slik at det dannes kaliumsulfat i destillasjonskolben og salpetersyre i mottakerkolben), (e) til
fremstilling av sprenggelatin, sprenggummi
(oppfunnet av Alfred Nobel), der nitroglyserin
(Se: Nitrate) blandes med kaliumnitrat og papirmasse, og (f) som fullgjødsel.
NITRIC ACID: Salpetersyre (HNO3) med smeltepunkt -42oC og kokepunkt 83oC. Salpetersyre er
en meget sterk syre og sterkt oksiderende. De
fleste metaller kan løses i salpetersyre under
dannelse av nitrater og nitrogenoksider.
NITRIC BACTERIUM: Bakterier som kan oksidere nitritt til nitrat. Se: Nitrate og Nitrification.
NITRIFICATION: Nitrifisering, nitrifikasjon, oksidering av nitrogen fra ammonium salter (ammonium klorid (NH4Cl), ammonium nitrat (NH4NO3),
ammonium karbonat ((NH4)2CO3)); ammonium
ionet er NH4+) til nitritt (NO2-, nitrozation) og
videre oksidasjon til nitrater (NO3-) ved hjelp av
f.eks. bakterier. Med andre ord, omdannelse av
spesielt
råtnende
nitrogenholdig
organisk
materiale i jord, til nitrater ved hjelp av aerobe
mikroorganismer, særlig bakterier i slektene
Nitrosomonas og Nitrobacter. Prosessen øker
nitrogeninnholdet i jorden og medfører at nitrogen
overføres til en form (nitrat) som kan tas opp av
planterøttenes rothår, dvs. nitrifiseringen er et
meget viktig ledd i nitrogensyklus. Denne aerobe
respirasjonsprosessen er karakteristisk for
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mange kjemolithotrofe organismer, inkludert
mange sopp og nitrogen-fikserende jordbakterier
i familien Nitrobacteraceae (nitrifying, nitrosofying
bacteria), f.eks. som nevnt Nitrosomonas (som
overfører ammoniakk til nitrat) og Nitrobacter
(som overfører nitritt til nitrat). Blir jorden sur og
dårlig luftet (anaerob), kan nitratene bli overført til
nitrogengass (denitrifisering) som plantene ikke
kan nyttiggjøre seg. Nitrogenrike stoffer blir innen
jordbruket, ofte tilført gjennom kunstgjødsel hvis
jorden er fattig på dette grunnstoffet. Se:
Denitrification, Nitrogen cycle og Nitrogen
fixation.
NITRILE: Nitril, forskjellige kjemiske, organiske
substanser (cyanider) som inneholder cyanogruppen -C≡N bundet til en alkydgruppe, som via
hydrolyse gir en syre under eliminasjon av
ammoniakk (NH3). Nitriler forekommer naturlig i
flere forbindelser fra planter og dyr, og i
menneskeskapte syntetiske forbindelser.
NITRITE: Nitritt, anionet NO2-, fellesbetegnelse
på salter og estere av en salpetersyrling (HNO 2).
Nitritt er giftig for planter og dyr, og benyttes som
konserveringsmiddel i matvareindustrien. Behandles kjøtt med nitritt, beholdes den lyserøde
fargen som skjuler den grå tonen som oppstår
når kjøtt oksideres. Nitritt (f.eks. E249, E250) er
bare tillatt i begrensende mengder i enkelte
kjøttprodukter, f.eks. bacon, da det kan medføre
dannelse av nitrosaminer som er kreftfremkallende.
NITROBACTER: Nitrobacter, en slekt av bakterier som spiller en viktig rolle i nitrogensyklusen
gjennom å oksidere nitritt til nitrat i jorden. Se:
Nitrification.
NITROGEN: Nitrogen, kvelstoff (N), grunnstoff
som hører til gruppe V i grunnstoffenes periodesystem med atomnummer 7, atommasse (u)
14,00674, smeltepunkt -209,86oC og kokepunkt 195,8oC. Nitrogen er en fargeløs, smakfri, luktfri
gass som er den vanligste gassen (N2) i luft (78 80 %) og også en viktig bestanddel i jord. På
grunn av de sterke bindingene i gassen, er
nitrogen vanskelig å utnytte av de fleste organismer, samtidig som nitrogen utgjør et fundamentalt (essensielt) grunnstoff for alt liv da det er
en komponent i nukleotidene, nukleinsyrene og
proteinene. Problemet løses ved at gassen kan

utnyttes av visse bakterier gjennom overføring til
organiske komponenter gjennom såkalt nitrogenfiksering (Se: Nitrification). Nitrogen forekommer i
to naturlige isotoper, nitrogen-14 og nitrogen-15
(ca. 3 %). Nitrogen brukes i Haber prosessen for
produksjon av ammoniakk (NH3), og har en rekke
andre anvendelser innen sveising og metallurgi.
NITROGENASE: Nitrogenase, enzymkompleks
som finnes i visse prokaryoter (bakterier, som
cyanobakterier) og som er involvert i fiksering og
reduksjon av atmosfærisk nitrogen (N2) til
ammoniakk (NH3), en giftig, fargeløs, stikkende
gass som er lett løselig i vann, eller tilsvarende
reduserte substanser. Ammoniakk kan deretter
benyttes til syntese av nitritter, nitrater eller
aminosyrer. Nitrogenaser er den eneste familien
av enzymer som er kjent for å katalysere denne
reaksjonen, et viktig ledd i nitrogenfikseringsprosessene.
NITROGEN CYCLE: Nitrogensyklus, en av
grunnstoffenes viktigste geobiokjemiske sykler.
Nitrogensyklus beskriver nitrogenets sirkulasjon i
økosystemet, dvs. sekvensen av biokjemiske
forandringer fra nitrogenet tas opp fra atmosfæren i jorden av de nitrogenfikserende bakteriene (slik at nitrogenet kan bli tilgjengelig for
andre levende organismer), gangen gjennom
næringskjedene til organismenes død og dekomponering slik at nitrogenet igjen kan vende tilbake
til atmosfæren (Se: Denitrification). Selv om ca.
78 % av atmosfæren består av nitrogen (N2) er
nitrogen langt fra et vanlig grunnstoff på jorden.
Nitrogen er et essensielt grunnstoff for produksjon av plantemateriale og proteiner selv om det
er kjemisk meget inaktivt og må fikseres før det
kan utnyttes av de fleste organismer. Men
heldigvis, visse bakterier kan fiksere, assimilere,
nitrogen fra atmosfæren og inkorporere det med
andre stoffer til f.eks. ammoniakk (NH3), nitritt
(NO2--ioner) eller nitrater (NO3--ioner) som planter
kan utnytte. I røttene til erteplanter, bønneplanter
og kløver, lever f.eks. nitrogenfikserende bakterier symbiotisk og kan fiksere så mye som 2,25
- 0,35 tonn nitrogen per hektar. I mer akvatiske
miljøer er det blågrønnbakteriene (cyanobakteriene) som foretar nitrogenfiksering, og som
kan gjøre enkelte miljøer meget produktive med
tanke på f.eks. fiskeproduksjon. I symbiose
mellom planter og bakterier, er det plantene som
gir bakteriene mat og energi, mens bakteriene
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fikserer atmosfærisk nitrogen i form av løselige
substanser hvorav noe brukes av plantene, og på
samme måte som avføring, senere vender tilbake
til jorden når plantene dør og dekomponeres av
bakterier. Det finnes også denitrifiserende
bakterier som i mindre målestokk enn ved fiksering, dekomponerer nitritter og nitrater tilbake til
luft igjen (i form av atmosfærisk nitrogen N2). I
luftig jord er det mange bakterier som oksiderer
aminosyrer til CO2, vann og ammoniakk. Uten
bakterier i jord, sedimenter og hav, ville det
meste av nitrogenet bli bundet opp og blitt
utilgjengelig. Men ved hjelp av bakteriene, kan
prosessen nitrogen til nitritt, nitritt til nitrat, nitrat til
protein, protein til nitrogen, gjentas i en syklus.
Nitrogensyklus er nært tilknyttet karbonets og
oksygenets syklus, da enkelte av bakteriene som
er involvert også oksiderer organisk materiale i
jord. Man kan derfor snakke om en simultan
syklus av karbon, oksygen og nitrogen. Lyn kan
også medføre at atmosfærisk nitrogen og
oksygen kombineres til oksider av nitrogen, som i
jord kan omformes til nitrater. Øker nitratinnholdet
i jorden, øker også jordens fruktbarhet (bonitet),
dvs. plantene kan øke produksjonen av plantevev som de heterotrofe organismene (dyrene)
videre kan utnytte gjennom næringskjedene.
Nitrogenfiksering kan også foregå industrielt, og i
enorme mengder som øker årlig (tilsvarende hva
bakteriene produserer på verdensbasis). Slik
industriell fiksering av nitrogen foregår ved høy
temperatur (500oC) og trykk (200 atmosfærisk
trykk) og omfatter omforming av metan til
hydrogen, med deretter tilførsel av oksygen og
nitrogen. Oksygenet reagerer og danner CO,
deretter gjennom en katalytisk reaksjon kombineres nitrogen og hydrogen til ammoniakk, som
så kan omformes til nitritt (NO2-), nitrat (NH4-) og
fosfat (PO43-), dvs. kunstgjødsel. Se: Biogeochemical cycle, Denitrification, Nitrification og
Nitrogen fixation.
NITROGEN FIXATION (Azotification, Dinitrogen fixation): Nitrogenfiksering, omforming av
grunnstoffet nitrogen i gassform (N2) til en form
som planter kan benytte, dvs. en kjemisk prosess
der atmosfærisk nitrogen omdannes, assimileres
(fikseres), til organiske stoffer i levende organismer og som dermed kan inngå i nitrogensyklus
(Se: Nitrogen cycle). Evnen til å fiksere nitrogen
ved hjelp av enzymer (nitrogenaser), skjer kun
via mikroorganismer (prokaryoter, bakterier) eller

ved hjelp av lynutladninger. Nitrogenfiksering er
derfor hovedsakelig en metabolsk prosess, og
karakteristisk for spesifikke bakterier som har
denne evnen til å omforme atmosfærisk nitrogen
(N2, dinitrogen) og ammoniakk (NH3) som er lett
løselig i vann, til nitritt og nitrater som plantene
kan nytte direkte. Bare noen få grupper av
prokaryote organismer har denne evnen, f.eks.
Azotobacter og blågrønnbakteriene i slekten
Anabaena som danner symbiotiske relasjoner
med planter. Azotobacter kan fiksere nitrogen
direkte fra atmosfæren uten gjennom symbiotiske
relasjoner. Det til forskjell fra jordbakterien
Rhizobium som fikserer nitrogen kun i
assosiasjon med celler i røttene til belgplanter
(prosessen krever enzymet nitrogenase). Slike
symbiotiske assosiasjone som Rhizobium danner
med belgplanter (legumes), kan observeres som
karakteristiske rotknoller; andre slekter av
jordbakterier (f.eks. Anabaena, Frankia) danner
assosiasjoner med andre plantegrupper. Frittlevende nitrogenfikserende bakterier, er kjent fra
over 25 forskjellige slekter. Belgplanter kultiveres
ofte for å øke nitrogeninnholdet i jord (øker
boniteten). Se: Denitrification, Nitrification,
Nitrogenase og Nitrogen cycle.
NITROGENASE: Nitrogenase, enzymkompleks
som inneholder jern og molybden, og som
omdanner atmosfærisk nitrogen til organiske
nitrogener. Se: Nitrification og Nitrogen fixation.
NITROGENOUS: Som angår eller som inneholder nitrogen.
NITROGENOUS BASE: Nitrogenholdig base,
dvs. omfatter nukleinsyrene adenin, guanin,
cytosin og thymin. Se: Nucleotide.
NITROGENOUS WASTE: Nitrogenholdig avfall,
metabolske avfallsstoffer som inneholder nitrogen, som f.eks. urin og urinsyre som er de mest
vanlige nitrogenholdige avfallsstoffene hos terrestriske dyr.
NITROGEN OXIDES: Nitrogenoksider (NOx),
samlenavn på stoffer med nitrogen forbundet
med oksygen (N2, NO, N2O, N2O3, NO2). Tre
nitrogenoksider er spesielt viktige: (a) Dinitrogenoksid, lattergass (N2O), en fargeløs gass som
benyttes som bedøvelsesmiddel, og som
forekommer i en bakgrunnskonsentrasjon i
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atmosfæren på 0,25 ppm. Lattergass kan dannes
gjennom bakteriell nedbrytning av nitrogenholdig
materiale. Lattergass reagerer med ozon (N 2O +
O → 2NO:NO + O3 (ozon) → NO2 + O2), (b)
nitrogenmonoksid (NO), en fargeløs gass som
dannes ved forbrenninger av drivstoff ved høy
temperatur (>1 600oC, da oksygen kan forbindes
direkte med nitrogen; inneholder brennstoffet
nitrogen, dannes nitrogenoksid >1 300 oC; ved
rask avkjøling dannes nitrogendioksid), og (c)
nitrogendioksid (NO2), en rødbrun meget giftig
gass med skarp lukt, én av de sju kjente
nitrogenoksidene som forekommer i fotokjemisk
røyktåke og som virker på ånderettsorganene.
Nitrogendioksid avgir lett oksygen og er derfor et
kraftig oksidasjonsmiddel. Nitrogendioksid i
lungene, kan danne HNO2 og HNO3 som begge
angriper lungevev. Se: Smog.

nl: Forkortelse for: Nanoliter. Se: Nanoliter.

NITROPHILOUS: Nitrofilisk, det å leve og trives i
jord rik på nitrogenholdige substanser.

nobis (nob., n.): (1) Til oss, hører til oss; (2)
Innen taksonomi, brukt etter et navn for å
indikere at forfatteren er ansvarlig for det som er
foreslått.

NITROPHYTE: Nitrofytt, plante som lever og
trives i jord rik på nitrogenholdige substanser.
NITROUS ACID: Den ustabile, svake syren
HNO2 som kun er kjent i løsning i form av nitritt
(NO2-) salter.
NITROUS BACTERIUM: Bakterie som kan
oksidere ammonium til nitritt. Se: Nitrification og
Nitrogen fixation.
NITROZATION: Se: Nitrification og Nitrogen
fixation.
NIVAL (Niveal, Niphic): Nival, som angår snø,
det å leve i et snørikt habitat, i eller under snøen.
Se: Niphic.
NIVATION: Erosjon av landoverflaten på grunn
av snø.
NIVEOGLACIAL: Den kombinerte påvirkning av
både snø og is.
NIVEOUS : Som ligner fargen til snø.
NIVICOLOUS: Som lever i snø eller på snødekte
områder.
NK-CELLS: Se: Natural killer cells.

nm: Forkortelse for: Nanometer. Se: Nanometre.
NMN: Forkortelse for: Nicotinamide mononucleotide.
NMR: Forkortelse for: Kjernemagnetisk resonans
(Nuclar Magnetic Resonance). En teknikk basert
på å observere hvordan kjerner (spesielt 1H, 13C,
15
N, 19F, 31P) under påtrykk av et kraftig statisk
magnetfelt oppfører seg når det forstyrres av et
elektromagnetisk felt. NMR benyttes både innen
biokjemi og medisin.
N.N. (N. nov., Nom. nov.): Se: N.nov.
NO.: Se: Numero.

NOBLE GASES (Inert gases): Edelgasser, en
gruppe gasser som utgjør gruppe 0 (eller VIII) i
grunnstoffenes
periodesystem,
omfattende:
Helium (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr),
xenon (Xe) og radon (Ra). Edelgassene mangler
kjemisk reaktivitet og er én-atomig ved romtemperatur. Bortsett fra argon, forekommer de
andre kun som sporelementer i atmosfæren.
Helium kan finnes i naturgass (opp til 7 %) som
et produkt av den radioaktive nedbrytning av
tyngre grunnstoffer. I de senere år har det vært
flere undersøkelser over radon i boliger, og over
virkningen av radon på mennesker. Nest etter
hydrogen er det flest helium atomer i universet,
men på vår planet er helium (nå) en sjelden gass.
Som for hydrogen har heliums lave masse,
medført at det har unnsluppet vår planets
gravitasjonsfelt. Helium brenner ikke, derfor
brukes gassen i ballonger som skal til værs.
Dykkere bruker helium luft, som motvirker dykkersyke. Da helium har det laveste kokepunktet
av alle stoffer, brukes det også til kjøling. Neon
blir brukt i lysrør, kalt neonrør eller neonlys.
Rørene blir fylt med neon under lavt trykk, og ved
strømgjennomgang sendes de ut et rødt lys. Ved
å blande neon med andre gasser kan en få andre
farger. Argon blir brukt i elektriske lyspærer for at
ikke glødetråden skal brenne opp.
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NOCARDIOSIS: Nocardiose, akutt eller kronisk
sykdom på menneske og dyr, forårsaket av
Gram-positive, aerobe, ubevegelige bakteriearter
i slekten Nocardia (særlig N. asteroides).
Sykdom-men kan være systemisk og angripe en
rekke organer. Infeksjon skjer via sår.
NOCIRECEPTOR: Sanseneuron som kan registrere potensielt farlige stimuli, dvs. stimuli som
er knyttet opp til smerte. Se: Neuron.

elektrisitet / elektronikk, punkt der strømmen eller
spenningen har sin minimumsverdi.
NODE-BASED CLADE: Innen kladistikk, nodebasert klad, klad definert ut fra en node, dvs. klad
som omfatter alle grenene som stammer fra en
gitt node i et fylogenetisk tre og hvis navn er
nodedefinert. Se: Clade og Node.
NODIFEROUS: Som har eller som bærer knuter,
kuler eller hevelser.

NOCT- (Nocti-): Prefiks som betyr natt.
NOCTILUCENT: Organismer som utsender lys
(bioluminisente) i mørke.
NOCTIPHOBIA: Se: Nyctophobia.
NOCTURNAL: Nattlig, det som varer bare én
natt, det som skjer om natten, det å være aktiv
om natten; med referanse til mørket eller til
organismene som er aktive og funksjonelle om
natten. Se: Crepuscular, Diurnal og Vespertine.
NOCTURNAL MITE: Se: Red mite.
NODAL: Knytet, knute-.
NODDING: Se: Nutant.
NODE: Node, et begrep med mange meninger,
f.eks.: (a) Innen anatomi, knute-formet fortykning,
forstørrelse eller hevelse, naturlig (lymfeknute)
eller patologisk, i et organ eller annet sted på
kroppen, (b) innen fylogeni / kladistikk, forgreningspunkt på et fylogenetisk tre eller kladogram
der tre eller flere grener møtes, (c) innen teknikk,
punkt i et nettverk eller diagram der to eller flere
linjer eller baner møtes eller fordeler seg, (d)
innen matematikk, punkt dere en kurve krysser
seg selv, (e) innen astronomi, ethvert av de to
punktene der en planets bane krysser planet til
ekliptikken eller himmelens ekvator, (f) innen
data, terminal i et computer-nettverk, (g) innen
botanikk, punktet på en stamme eller stengel
(ledd) der blad er festet (bladfeste) eller har vært
festet, eller en hevelse på en stamme eller
stengel der nye knopper vokser fram, (h) innen
fysikk, punkt eller område på en stående bølge
der enkelte karakteristikker i bølgebevegelsen får
sin minimumsverdi (eller null verdi), og (i) innen

NODIFORM: Det å ha form som en knute eller
kule. Nodose, med små knuter eller kule-lignende
utvekster.
NODOC: Navn benyttet for et antikodon (term
dannet gjennom å reversere bokstavene i
«codon» (som er et sett på tre påfølgende
nukleotider i DNA eller RNA som omfatter informasjonen for en spesifikk aminosyre, eller
tjener som stoppsignal for en syntese). Se:
Codon.
NODOSE (Nodulose): Knudret, leddet, knuteformet; det å ha knute eller ledd-formete utvekster.
NODULAR INTESTINAL WORM INFECTION:
Se: Oesophagostomosis.
NODULE: Kjertel, knute, kule, klump; liten
oppsvulmet knute-lignende struktur.
NODULOSE: Se: Nodose.
NODULOSUS: Som er knudret.
NOISE: (1) Støy, larm, spetakkel; (2) Innen
fysikk, lyd som er uønsket av mottager, både
sosialt og medisinsk. Utgjør vanligvis en ulyd
som kan beskrives i relasjon til intensitetsnivået
(Se: Desibel) eller i forhold til et tilsvarende
lydnivå (Se: Phon), og som kan måles med et
audiometer eller støynivåmåler. Meget høye
lydnivåer kan lett medføre hørselsskader. Slike
skader som ofte er i det indre øret, kan skje uten
å bli oppdaget før de en dag er kroniske. Det
medfører ofte at høye lyder (>4 000 Hz) ikke
høres. Da samtaler vanligvis foregår i området
500 - 2 000 Hz, blir slike hørselsskader ofte ikke
oppdaget før de er så omfattende at de virker på
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evnen til å høre en vanlig samtale. For å måle et
hørselstap, benyttes som nevnt, et audiometer
som sammenligner individets hørselsnivå med et
normalt hørende individ. Kontroll av uønsket lyd
omfatter enten manipulering av selve lydkilden,
lydstrekningen mellom lydkilden og mottakeren,
eller selve mottakeren; (3) Innen statistikk,
variansen som er til stede etter at effekten av alle
variable er trukket ifra. Slik uforklart varians som
ikke fremviser noe spesielt mønster i forhold til
andre variable eller i forhold til rom og tid, kalles
tilfeldig støy i dataene eller det eksperimentelle
oppsettet (Se: Bias).
NOISOME: Skadelig, usunn, motbydelig, illeluktende, ekkel.
NOLT: Storfe, krøtter, kyr, fe, naut (Bos taurus),
en art utviklet fra uroksen (Bos primigenius).
Hannen kalles okse, tyr eller stut; en kastrert
okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles
kvige (til første kalving), ku (når dyret har kalvet).
En kolle er en ku som mangler horn (eller har blitt
kollet). Avkommet etter storfe kalles kalv til de er
omkring ett år gamle.
nom.: Se: Nomen.
NOMAD: Nomade, person som vandrer fra sted
til sted, men ofte innen et bestemt område
(territorium), eller en person som er medlem av
en familie eller gruppe (tribe) uten fast bosted.

NOMEN AMBIGUUM (Nom. ambig.): Innen
taksonomi, flertydig (ambiguous) navn, navn som
er brukt av forskjellige forfattere på forskjellige
måter så lenge at det har blitt en vedvarende
kilde til feil og forvirring. Se: Ambigerous og
Code.
NOMEN AMBIGUUM REJICIENDUM (pl.
nomina ambigua rejicienda): Innen taksonomi,
liste over flertydige navn hvis stavemåte ikke skal
benyttes i henhold til den nomeklaturiske kommisjon. Se: Code og Commission.
NOMEN ANAMORPHOSIS (Nomen anamorphosium, Nom. anam.): Innen taksonomi (mycology), navn som er basert på et dårlig typeeksemplar (en anamorf av en pleomorfisk sopp).
Se: Code og Type specimen.
NOMEN APPROBATUM: Innen taksonomi, et
godkjent og tillatt navn. Se: Approved og Code.
NOMEN CARENTUM (pl. Nomen cerentia,
nom. car.): Innen taksonomi, uten navn, brukt
innen bibliografiske siteringer for å indikere at et
takson er publisert uten et formelt navn. Se.
Code.
NOMENCLATOR: Nomenklaturisk bok, en bok
som inneholder en liste av vitenskapelige navn,
men ikke for taksonomiske formål.

NOMADISM: Nomadisme, hyppige vandringer av
en koloni fra et område til et annet.

NOMENCLATURAL: Nomenklaturisk, som er
relatert til nomenklatur, biologisk navnsetting. Se:
Nomenclature.

NOMADIC DNA (FAMILY): Refererer til DNA hos
eukaryoter som forekommer gjentatte ganger i
genomet uten å ha noen spesifikk posisjon.

NOMENCLATURAL STATUS: Nomenklaturisk
status, med referanse til et nomenklaturisk navn
eller nomenklaturisk arbeid.

NOMEN (pl. Nomina, nom.): Navn, innen
taksonomi, term benyttet innen nomenklaturisk
praksis.

NOMENCLATURAL TYPE (Name bearer, Nominifer, Type): Se: Type specimen.

NOMEN ABORTIUM (Nom. abort.): Innen taksonomi, navn formelt anvendt, men som på
tidspunkt med publiseringen ikke var korrekt i
henhold til den Koden som var gjeldende på den
tiden. Se: Code.
NOMEN ALTERNATIVUM (nom. alt.): Innen
takso-nomi, alternativt navn. Se: Code.

NOMENCLATURE: Nomenklatur, terminologi,
prosessen og prosedyrene (reglene) ved å
navnsette grupper av organismer som del av en
taksonomisk klassifikasjon, eller navnsetting av
gjenstander innen en eller annen (spesielt)
vitenskapelig disiplin, eller systemet av navn
benyttet i et eller annet spesialområde innen
naturvitenskap eller humaniora. Innen biologi kan
nomenklatur omfatte beskrivelse og navnsetting
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av nye taksa (Se: Taxum) eller forandringer i
beskrivelsen og navnsettingen av tidligere publiserte taksa. Biologisk nomenklatur refererer
derfor til systemet, praksisen og prosessen, for
vitenskapelig navnsetting av nålevende (og utdødde) organismer i henhold til formelt aksepterte regler for opprettelse og bruk av navn (Se:
Code). Bare ett nomenklaturisk system benyttes
ved vitenskapelige studier av organismer, nemlig
binomial nomenklatur (to navn) for arter og
trinomial nomenklatur (tre navn) for underarter.
NOMEN COLLECTIVUM (Nom. coll.): Innen
taksonomi, aggregat eller samlegruppe (collective group) for arter hvis taksonomiske
(genetiske) posisjon er usikker (som ofte er tilfelle
innen paleontologi og parasittologi), men som
allikevel samles i en gruppe for hensiktsmessighetens skyld. Slike grupper (slekter)
behøver ikke en typeart. Det å bli henvist til en
samlegruppe er for å gi artene i gruppen et
søkbart navn, og kun et midlertidig stadium innen
utredningen av grup-pens taksonomi. Se: Code
og Collective group.
NOMEN CONFUSUM (Nom. conf.): Innen taksonomi, navn som er sammenblandet (forvekslet)
med andre navn slik at det er umulig å velge en
tilfredsstillende type. Innen bakteriologi er termen
benyttet hvis typen er basert på en uren eller
blandet kultur. Se: Code.
NOMEN CONCERVANDUM (pl. Nomina
conservata, Nom. cons., Nom. conserv.):
Innen taksonomi, bevart navn, bibeholdt navn,
navn som er klassifisert som tilgjengelig og
korrekt (valid) og følgelig skal bevares i henhold
til Koden (ICZN). Slike navn er tillatt benyttet etter
spesifiserte prosedyrer, enten med sin originale
stavemåte (på tross av at navnet ikke
nødvendigvis alltid er i samsvar med Koden) eller
med en forandret stavemåte. Prosedyren i ICZN
og ICBN er gjennom plenumsmøter (Se: Plenary
power), å gi eventuelt tillatelse om nom. conserv.
Nomen concervandum omfatter regler for å
kunne bevare junior synonymer istedenfor navn
som er dukket fram igjen fra glemselen (Se:
Nomen oblitum). Slike navn går inn i den offisielle
listen over navn. Se: Code, ICBN, ICZN og
Official list.

NOMEN CORRECTUM (pl. Nomina correcta,
Nomen corrigendum, Nom. corr., Improved
name): Innen taksonomi, korrigert navn, rettet
navn, navn hvis stavemåte (ortografi) har blitt
forandret, korrigert og forbedret, fra den formen
det hadde ved sin opprinnelige publisering pga.
ortografiske eller typografiske feil, og i henhold til
Kodens regler for nomenklatur. Taksonomiske
navn av høyere kategori enn familie, er ikke
underlagt regler for navnebruk eller endelser,
men kan allikevel bli godkjent og gjort gyldig
(mandatory) med den opprinnelige stavemåten
eller med en forandret og forbedret stavemåte
(emended name) i henhold til spesifiserte prosedyrer. Se: Code, Emendation og Imperfect name.
NOMEN DIFFERENTIALE: Innen taksonomi
(paleontologi), epiteten til et fossil pollen eller
spore, korresponderer med et spesifikt navn for
en nålevende art. Se: Epithet.
NOMEN DUBIUM (pl. Nomina dubia, Nom.
dub., Doubtful name, Dubious name): Innen
taksonomi, tvilsomt navn, ukjent navn, navn der
beskrivelsene er utilstrekkelige for å gjenkjenne
taksonet det hører til og som derfor ikke kan
benyttes for noe kjent takson. Noe som kan
skyldes en ufullstendig beskrivelse i den originale
publikasjonen, tap av den originale typen eller at
det er umulig med sikkerhet og plassere typen
taksonomisk korrekt. Tilgjengeligheten til slike
tvilsomme navn står gjerne i forhold til deres
usikkerhet og ustabilitet. Innen bakteriologisk
nomenklatur, blir slike navn plassert i en liste
over forkastede navn av Kommisjonen. Se: Code
og Commission.
NOMEN HYBRIDUM (Nom. hybr.): Innen taksonomi, hybrid navn, navn på en hybrid mellom to
arter. Se: Code.
NOMEN ILLEGITIMUM (Nom. illeg.): Innen
taksonomi (hovedsakelig botanikk), ulovlig navn,
illegitimt navn, navn som er korrekt publisert (Se:
Validly published), men ikke i samsvar med de
nomenklaturiske regler slik at navnet ikke kan tas
i betraktning (unntatt ved homonomi med tanke
på prioritet når det rette navnet på et takson skal
bestemmes; Se: Homonomy). Et superfluous
name (nom. superfl.) er ofte et ilegitimt navn. Se:
Code.
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NOMEN IMAGINATUM: Innen taksonomi, fiktivt
navn, navn laget mer for å gi et illustrativt
eksempel i en diskusjon rundt et eller annet
nomenklaturisk emne.
NOMEN IMPERFECTUM (pl. Nomina imperfecta, Nom. imperfect.): Innen taksonomi,
ufullstendig navn, uperfekt, men tilgjengelig navn,
navn som da det opprinnelig ble publisert,
tilfredsstilte alle krav satt av Koden (Se:
Availablity), men som senere er vist å ha feil eller
svakheter som krever korreksjoner (f.eks.
opprinnelig ukorrekt stavemåte, f.eks. ved at det
inneholdt bindestrek (hyphen) eller apostrofer
(Se: Diacritical marks), eller var et navn på et
høyere taksa der stammen i ordet er feil. Se:
Code.
NOMEN
INQUIRENDUM
(pl.
Nomina
inquirenda, Nom. inquirend.): Innen taksonomi,
tvilsomt navn, navn som er under granskning,
utprøvning eller forskning. Se: Code og nomen
dubium.
NOMEN INVALIDUM (Nom. inval.): Innen taksonomi, ulovlig eller invalid navn, navn som ikke er
gyldig, holdbart eller legalt (valid), publisert. Se:
Code og Valid.
NOMEN INVERSUM (pl.- Nomen inversa):
Innen taksonomi, navn (på et syntaxon) som ikke
er korrekt dannet etter Kodens reglement med
tanke på navnerekkefølgen, men som har blitt
korrigert og korreksjonen formelt akseptert.
NOMEN INVIOLATUM (pl. Nomina inviolata):
Innen taksonomi, navn som da det opprinnelig
ble publisert, tilfredsstilte alle krav etter Kodens
reglement og som derfor aldri vil bli utsatt for
noen form for forandringer fra dets opprinnelige
form; navn publisert uten behov for korreksjon.
Se: Code og Emendation.
NOMEN LEGITIM(AT)UM (Nom. legit.): Innen
takso-nomi, lovlig navn, legitimt navn, gyldig
navn, navn som er i samsvar med Kodens regler
slik at det kommer i betraktning med tanke på
prioritet, når det rette navnet på et takson skal
avgjøres. Se: Code og Validly published.
NOMEN MONSTROSITATUM (Nom. monstr.):
Innen taksonomi, navn basert på en unormal,

ekstrem og uvanlig type, eller vanskapt,
monsteraktig type. Se: Code, Type og Type
specimen.
NOMEN NEGATUM (pl. Nomina negata,
Nomen neglectum, Nom. negl.): Innen
taksonomi, avslått eller avvist navn, utilgjengelig
navn med feil i sin opprinnelige stavemåte etter
reglene definert av Koden. Se: Code og Spelling.
NOMEN NON RITE PUBLICATUM (Nom. non
rite public.): Innen taksonomi, navn som ikke er
korrekt og tilfredsstillende publisert, men som kan
være benyttet i siteringer og lister over synonymer for å indikere et navn som er publisert,
men ikke på en riktig måte. Se: Code, Manuscript
name, Unpublished name og Validly published.
NOMEN NOVUM (pl. Nomina nova, Nom. nov.
N.N., N. nov., Replacement name, Substitute
name): Innen taksonomi, nytt navn, erstatningsnavn, stedfortredende navn (new replacement name) som er eksplisitt foreslått (og publisert) for å erstatte et tidligere navn som ikke kan
benyttes (et invalid, eksisterende navn), f.eks.
hvis det er tidligere benyttet (Se: Preoccupied
name) eller som det ofte er, benyttet for å erstatte
en junior homonym (Se: Junior homonym). Slike
navn refererer automatisk til den samme typen
og typelokaliteten.
NOMEN NUDUM (pl. Nomina nuda, Nom.
nud.): Innen taksonomi, nakent navn, navn som
ikke er tilgjengelig da den opprinnelige
publikasjonen ikke oppfylte alle Kodens
betingelser og som derfor ikke har noen
nomenklaturisk status selv om navnet blir rettet
(utgjør et utilgjengelig navn; navn som da det ble
foreslått, manglet eller ikke ble ledsaget av en
tilfredsstillende beskrivelse av det angjeldende
takson). Slike navn kan gjøres tilgjengelig senere
for samme eller et annet takson, men da ikke
med forfatterskap og dato lik det opprinnelige
forslaget. Se: Code.
NOMEN NULLUM (pl. Nomina nulla): Innen
taksonomi, utilgjengelige navn, ikke-navn, navn
som definert av Koden ikke har gjennomløpt den
ønskede forandring av den opprinnelige stavemåte som var feil. Se: Code og Subsequent
spelling.
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NOMEN OBLITUM (pl. Nomina oblita, Nom.
oblit., Forgotten name): Innen taksonomi, glemt
navn, senior synonymer som har forblitt ubrukt i
litteraturen for mange år. Et navn som ikke har
blitt benyttet i den zoologiske litteraturen i 50 år,
er et glemt navn. Forskjellige utgaver av Koden
har behandlet disse forskjellig. Et navn benyttet
etter 1. januar 2000, men ubrukt siden 1899, får
ikke presedens over et yngre synonym eller
homonym som er i bruk. Det yngre navnet som
tar presedens over det eldre (nomen oblitum),
kan kalles nomen protectum. Nomina oblita
representerer tilgjengelige navn. Slike navn kan
ikke benyttes uten søknad og tillatelse fra ICZN.
Se: Code, ICZN og Senior synonym.
NOMEN OBSCURUM (Nom. obsc.): Innen
taksonomi, obskurt navn, navn som er tvilsomt.
NOMEN OPPRESSUM (Nom. opp.): Innen
taksonomi, undertrykt navn, navn publisert i et
tilbakekalt arbeid og derfor behandlet som ikke
korrekt (valid) publisert.
NOMEN PERFECTUM (pl. Nomina perfecta):
Innen taksonomi, et perfekt navn, et tilgjengelig
navn som da det opprinnelig ble publisert
tilfredsstilte alle krav som Koden (Se: Code) satte
og som ikke behøves å rettes på noen måte, men
hvis bokstavendelse kan forandres på en lovlig
måte hvis dette måtte ønskes.
NOMEN PERICULOSUM (nom. peric.): Innen
taksonomi, usikkert, risikabelt navn.
NOMEN
PERPLEXUM
(Nom.
perplex.,
Perplexing name): Innen taksonomi, forvirrende
navn, navn en kjenner bruken til, men som
skaper usikkerhet.
NOMEN PROTECTUM (Nom. prot., Protected
name): Innen taksonomi, beskyttet navn, navn
som er gitt presedens over et ubrukt senior
synonym eller senior homonym og som da har
status som nomen oblitum. Se: Code og Nomen
oblitum.
NOMEN PROVISORIUM (Nom. provis.): Innen
taksonomi, provisorisk navn, midlertidig navn.
NOMEN RECLITUM (Nom. recl.): Innen taksonomi, gjenopplivet navn. Se: nomen revictum.

NOMEN REJICIENDUM (Nom. rej., Nom.
rejic.): Innen taksonomi, forkastet navn, navn
som er gjort illegitimt (illegitimate) av en offisiell
takso-nomisk autoritet og derfor ikke godkjent, og
da vanligvis i favør av et annet konservert navn.
Se: Code.
NOMEN REVICTUM (Nom. rev.): Innen
taksonomi, gjenopplivet navn, vekket navn, navn
som er blitt tatt i bruk igjen for et gitt takson. Se:
nomen reclitum.
NOMEN SPECIES: (1) En eller flere strainer
definert med et gitt binominalt navn, en strain
eller gruppe av strainer som behandles som en
art, men som ikke nødvendigvis blir angitt slik
taksonomisk; (2) Art definert på karakterene til
typen (typologisk art).
NOMEN
SUBSTITUTUM
(pl.
Nomina
substituta): Innen taksonomi, erstatningsnavn,
substitutt navn, tilgjengelig navn, nytt eller ikke,
som har blitt foreslått som erstatning for et annet
navn som ikke er lovlig i henhold til Koden (Se:
Code). Erstatningsnavn som er foreslått spesielt
for et preokkupert navn, er et nomen novum. Se:
Nomen novum.
NOMEN SUPERFLUUM (Nom. superfl.): Innen
taksonomi, overflødig navn, navn som da det ble
lovlig publisert (Se: Validly published) ble av
forfatteren gitt til et takson som har blitt så
forandret (Se: Sircumscription) at det inkluderer
typen av et annet navn.
NOMEN TAXON: Ethvert navnsatt takson,
objektivt definert gjennom sin type, uansett om
det er valid eller ikke. Se: Valid.
NOMEN TRANSLATUM (pl. Nomina translata,
Nom. trans.): Innen taksonomi, overført navn,
tilgjengelig navn som har blitt forandret i
hierarkisk posisjon og derfor fått et forandret
suffiks (vanligvis bare endelsen). Med andre ord,
navn lovlig avledet fra et tidligere publisert navn
som et resultat av en overgang fra et
taksonomisk nivå til et annet innen den gruppen
som taksonet tilhører, eller fra et takson til et
annet. Suffikset er forandret, men forfatterskapet
og datoen forblir den samme som for det
originale navn.
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NOMEN TRIVIALE (Nom. triv., Trivial name):
(1) Innen taksonomi, trivialnavn, det folkelige
navnet (populærnavnet) på en organisme (Se:
Vernacular name); (2) Det andre ordet i et
artsnavn innen binominal nomenklatur (epithet,
specific epithet, specific name; nomen triviale ble
brukt av Linné (og andre) for artsnavnet).
NOMEN TYPICUM ABSTRACTUM: Innen
taksonomi, det første navnet i et binomialnavn for
et fossilt pollen eller spore, og som korresponderer med slektsnavnet til et nålevende
takson.
NOMEN TYPICUM CONCRETUM: Innen taksonomi, navn inskutt i haketegn etter et nomen
typicum abstractum i navnet til et fossilt pollen
eller spore (bruken tilsvarer underslekt hos
nålevende arter).
NOMEN
UTIQUE
REJICIENDUM:
Innen
taksonomi, navn som er formelt avvist og også i
alle kombinasjoner basert på navnet, og dermed
aldri noen gang skal kunne benyttes. Slike navn
er listet av Koden. Se: Code.
NOMEN VANUM (pl. Nomina vana): Innen
taksonomi, tilgjengelig, men uforsvarlig navn,
navn som er et resultat av forsøk på forandring
(Se: Emendation) av tidligere publiserte navn.
For-gjeves forsøk på navneforbedring har status i
nomenklaturen med eget forfatterskap og dato.
NOMEN VETITUM (pl. Nomina vetita): Innen
taksonomi, ulovlig navn, utilgjengelig navn som
er publisert for en del av en slektsgruppe som
ikke er en slekt (eller underslekt), noe som ikke
er tillatt etter Koden. Se: Code.
NOMINAL (Nominal taxon): (1) Symbolsk,
nominal, nominell, symbolsk, pålydende (verdi);
som planlagt, som navnsatt (som gjelder bare i
navnet), som skrevet, med akseptable eller
forventede grenser; (2) Innen grammatikk, noe
som er karakteristisk for et substantiv eller
adjektiv, eller som danner et substantiv eller
adjektiv (nomen); (3) Innen taksonomi, nominelt
takson, navnsatt takson, takson gitt et tilgjengelig
navn og objektivt definert gjennom den
navnbærende typen (type taxon) som er bevart i
en vitenskapelig, museal samling (f.eks. i familien

Muscidae er den nominelle typeslekten, Musca).
Se: Taxon, Type og Type specimen.
NOMINALISTIC SPECIES CONCEPT: Det
symbolske artsbegrep, begrepet at en art er en
menneskeskapt abstraksjon kun formulert som
en hensiktsmessig måte å gruppere et stort antall
individer på, og uten noen reell naturlig eksistens.
NOMINAL TAXON: Innen taksonomi, nominelt
takson, en enhet bestående av sitt navn og sin
type, f.eks. en familie og familiens typeslekt (i
familien Salmonidae er den nominelle typeslekten, Salmo). Ethvert takson i en familie, slekt
eller artsgruppe er basert på en navnbærende
type (men det hender at i de to sistnevnte
gruppene er ikke en type opprinnelig blitt utvalgt).
Se: Nominal og Taxon.
NOMINATE: (1) Forordne, nevne, nominere,
kalle, utnevne, tilsette; (2) Se: Nominate subordinate taxon.
NOMINATE SUBORDINATE TAXON: Innen
taksonomi, underordnet takson som har det samme navn som sitt umiddelbart ovenstående
takson, men der endelsene eventuelt er forandret
hvis det kreves for et ovenstående taksons rang.
(I tilfelle art og slekt, er f.eks. Meles meles den
nominelle arten i slekten Meles.)
NOMINIFER: Den nomenklaturiske type, typen,
det eksemplar et takson navn er permanent
knyttet til. Se: Type.
NOMINOTYPICAL TAXON: Innen taksonomi,
nominelt takson med subordinat rang innen en
familiegruppe, slektsgruppe eller artsgruppe som
inneholder den navnbærende typen av et oppdelt
takson i gruppen. Se: Nominal taxon og Taxon.
NOMIUM: Gressamfunn.
NOMOCOLOUS: Som lever på gressganger,
beiteland.
NOMOPHILOUS: Det å leve og trives på
beiteland.
NOMOGENESIS: Nomogenese, evolusjonær
teori som antyder at retningen på evolusjonen er
til en viss grad basert på lover og lovmessigheter,
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uavhengig av naturlig seleksjon. I senere tid er
det antydet at teorien overenstemmer relativt bra
med observasjoner over fossilenes evolusjon, og
at mekanismer som heterokroni (Se: Heterochrony) og molekylær drift (Se: Molecular drive)
kan produsere nomogenetiske effekter. Teoriens
påstander er: (a) Evolusjonen og de suksessive
karakterforand-ringer man kan observere, er ikke
(bare) basert på sjanse, men på lover og
prosesser som styrer og kontrollerer organismenes ontogeni og fylogeni, (b) konvergens og
parallellisme er like mye evolusjonære trekk, som
divergens er det, (c) evolusjonær variasjon virker
ikke på enkeltindivider, men på et større antall
individer over store områder; (d) evolusjonen
skjer ikke via små, kontinuerlige forandringer,
men foregår via større hopp, f.eks. oppstår nye
arter gjennom større, distinkte mutasjoner, (e)
arvelige forandringer (mutasjoner) er begrenset i
antall og rettet, ikke tallrike og tilfeldige, (f)
naturlig seleksjon er primært en konserverende
kraft, ikke et system for forandringer, og (g) mye
av evolusjonen dreier seg om å avdekke
foruteksisterende rudimenter, istedenfor nydannelse av karakterer.

NON-COMPATIBLE: Se: Incompatible.
NONCONJUNCTION: Innen genetikk, fravær av
meiotisk kromosom paring.
NON-DIMENSIONAL SPECIES: Ikke-dimensjonal art, begrepet om en art uten variasjon i tid og
rom.
NONDISJUNCTION: Innen genetikk, feil under
meiosen som medfører en unormal adskillelse av
de parede homologe kromosomene i cellen, slik
at begge vandrer til samme pol i cellen, noe som
resulterer i et ulikt antall kromosomer i dattercellene. Klinefelters syndrom skyldes en slik
feilvandring i kjønnskromosomene. Se: Aneuploidy og Meiosis
NON-ENDEMIC DISEASE: Ikke-endemisk sykdom, sykdom som normalt er fullstendig fraværende i et samfunn pga. kontrolltiltak eller fordi at
samfunnet er isolert fra smitten.

NONA-: Prefiks som betyr ni, ni ganger.

NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS: Ikke-essensielle aminosyrer, aminosyrer som kan syntetiseres av dyret selv og ikke behøver tilføres via
maten.

NONADAPTIVE CHARACTERS: Se: Neutral
theory of evolution.

NON-HIERARCIAL CLASSIFICATION METHOD: Se: Hierarchial classification method.

NONAHYDRATE: Kjemisk substans som inneholder ni vannmolekyler.

NONHOMOLOGOUS (Inhomologous): (1) Ikkehomolog, ulik; (2) Innen genetikk, ikke-homologe
kromosomer (eller kromosom segmenter), dvs.
kromosomer (eller kromosomsegmenter) som
inneholder ulike gener som forhindrer paring
under meiosen, det i motsetning til homologe
kromosomer (Se: Homologous chromosomes);
(3) Innen taksonomi, strukturer, karak-terer eller
karaktertrekk uten felles opprinnelse, som ikke er
av samme opphav (Se: Analogous).

NONASYMPTOTIC MODEL: Innen parasittologi,
en evolusjonsmodell av parasittenes infrasamfunn (Se: Infracommunity) hvor det forutsettes
utallige ledige (vakante) nisjer. Det medfører en
kontinuerlig (og lineær) akkumulering av nye
arter over tid, uten at artsmetting oppstår. Se:
Asymptotic none-quilibrium model, Cospeciation
model og Theory of island biogeography.
NON-CODING DNA SEQUENCE: Ikke-kodende
DNA sekvens, enhver DNA sekvens som ikke
kodes, f.eks. telomerene som er repeterende
DNA på enden av kromosomene som beskytter
det kodende DNA fra å bli tapt under celledeling.
NON-CODING DNA STRAND (Noncoding
strand, Antisense strand): Se: Antisense strand
og Sense strand.

NONHOMOLOGOUS RECOMBINATION: Se:
Illegitimate recombination.
NON-IDENTCAL TWINS: Se: Dizygotic twins.
NON-INDIGENOUS SPECIES (Alien species,
Introduced species, NIS): Ikke-innfødt art, dyr
eller planter som er transportert ved hjelp av
mennesket fra de opprinnelige områdene til nye
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områder eller økosystemer der de har vist seg å
kunne leve og reprodusere.

NONPERMISSIVE: Innen virologi, celler som
ikke tillater virus å replikere.

NON-LINEAR FUNCTION: Ikke-lineær funksjon,
funksjon der variablene ikke øker lineært, dvs.
ligger ikke på en tilnærmet rett linje i en graf.
(men kan f.eks. utgjøre en logaritmisk funksjon,
eksponentiell funksjon eller polynom funksjon.)

NON-PROLIFERATION: Ikke-spredning, forhindringen av økning eller spredning av noe.

NON-MENDELIAN INHERITANCE: Ikke-Mendelsk arv, ethvert mønster for arv der karakterene
ikke segregerer (adskiller) seg i henhold til
Mendels arvelover som baserer seg på arv av
karakterer knyttet til enkeltgener i kjernekromosomene, dvs. omfatter arv basert på ekstranukleære arvefaktorer. Se: Cytoplasmic inheritance og Mendel’s laws (of inheritance).
NON-MENDELIAN RATIO: Ikke-Mendelsk arv,
ethvert arvemønster der karakterene ikke
segregerer i henhold til Mendels arvelover, dvs.
et uvanlig forhold mellom avkommets fenotyper
som ikke kan forklares ut fra Mendels lover; brukt
om enhver ikke-kromosomal arvefaktor. Se:
Mendel’s laws (of inheritance).
NONMETAL: Ikke-metall, ethvert kjemisk grunnstoff som er en dårlig varme- og strømleder og
som ikke danner positive ioner. Ikke-metaller er
elektronegative grunnstoffer, slik som karbon,
nitrogen, oksygen, fosfor, svovel og halogenene.
De danner stoffer som har negative ioner eller
kovalente bindinger, og deres oksider er enten
nøytrale eller sure.
NON-METRIC TREE: Innen kladistikk, ikkemetrisk tre, forgrenet diagram der hver av
grenene er like lange. Se: Metric tree.
NONOCULATE: Det å mangle fotosensitive
organer, huler eller flekker som ligner øyer.
NON-PARAMETRIC TEST: Ikke-parametrisk
test, statistisk test som er uavhengig av
fordelingen av tallmaterialet i populasjonen. De
ikke-parametriske testene blir viktigere når
prøvestørrelsen avtar. Se: Statistical methods.
NONPATHOGEN: Ikke-patogen, organisme som
ikke forårsaker sykdom, fortrinnsvis hos mennesket, og kan være en normal del av faunaen eller
floraen.

NONRANDOM MATING: Ikke-tilfeldig paring,
paringssystem der frekvensene av de forskjellige
paringene (med tanke på spesielle karakterer), er
forskjellige fra det som forventes ut fra ren
sjanse.
NON-RECIPROCAL
Gene conversion.

RECOMBINATION:

Se:

NON-RENEWABLE RESOURCES: Ikke-fornybare ressurser, substanser og materialer dannet
og bygget opp over geologisk tid og som ikke kan
fornyes uten over tilsvarende lange geologiske
tidsperioder. Eksempler på ikke-fornybare
ressurser, er fossile brennstoffer, kull og olje.
Utnyttelsen av slike ikke-fornybare ressurser av
spesielt dårligere kvalitet eller vanskelig
tilgjengelighet pga. av at ressursene er i ferd med
å ta slutt, kan medføre økt energibruk og
alvorlige luftforurensninger. Selv om det kan sies
å forekomme ubegrensede energimengder til
rådighet på jorden, setter termodynamikkens
lover (Se: Laws of thermodynamics) og behov for
klimatisk stabilitet, grenser til hvor mye energi
som kan benyttes i å utvinne vanskelig
tilgjengelige ressurser. Resirkulasjon er et viktig
grep for å begrense tap av ikke-fornybare
ressurser. Ressurser som land, vann og luft er
endelige i omfang mht. hva som kan utnyttes på
en bærekraftig måte. Vann er en fornybar
ressurs, men vann er endelig i den forstand at
fornyelsesgraden er avhengig og bestemt av den
hydrologiske syklus. Mobiltelefonene er oppbygget av mye over 30 grunnstoffer, der mange
er sjeldne, dyre og utvinne, og begrensete. Se:
Air pollution, Green-house effect, Hydrological
syclus, Renewable resourses og Resourses.
NON-REPETITIVE DNA: Se: Unique DNA.
NON-REPRODUCTIVE: Se: Infertile.
NONSENSE CODON (Terminating sequence):
Nonsenskodon, mRNA sekvensene (Ochre,
UAA, amber, UAG, og opal, UGA) som signaliserer avslutningen (termineringen) av en trans-
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lasjon, dvs. et kodon som signaliserer slutten på
en polypeptidkjede (et kodon for hvilket et
normalt tRNA molekyl mangler). Se: Codon,
Nonsense mutation, Sense codon og Terminating
sequence.

har vært i kontakt med. Ikke-spesifikk immunitet
involverer f.eks. resistensfaktorer som fagocytose, effektene av interferon, lysozym og
properdin. Se: Immunity, Natural immunity og
Specific immunity.

NONSENSE MUTATION: Nonsensmutasjon,
punktmutasjon som forandrer et gen (kodon) som
normalt spesifiserer en aminosyre, til et stopp
kodon som medfører at det dannes et mRNA
med et ikke-translaterbart kodon. Det finnes
derfor ingen normal tRNA molekyl til kodonet,
som medfører at det ikke koder for noen
aminosyre. Vanligvis resulterer det i en avbrutt
(terminert) translasjon og syntese av polypeptidkjeden. De nonsenskodoner en kjenner er:
Amber (UAG), ochre (UAA) og opal (UGA) Se:
Codon, Nonsense mutation, Sense codon og
Terminating sequence.

NON-SPECIFIC IMMUNIZATION: Ikke-spesifikk
immunisering, det å gi immunstimulerende midler
for å forsterke en immunrespons mot antigener
som er urelaterte til det immunstimulerende
middelet. Det kan gi en ikke-spesifikk beskyttelse
mot visse infeksjoner, og er antatt og involvere
ikke-spesifikk aktivering av makrofager.

NONSENSE ORIENTATION: Innen ornitologi,
tendensen enkelte fuglearter har til å fly i en viss
retning når de slippes fra et midlertidig
fangenskap, uansett når på dagen eller året og
uansett værforhold, og uten noen tilsynelatende
årsak. Stokkender har for eksempel en tendes til
å fly mot nordvest.
NONSENSE SUPRESSOR: Faktor som kan
forhindre effekten av en nonsens mutasjon, dvs.
supressor gener som medfører at en aminosyre
allikevel kan innlemmes i den voksende
polypeptid kjeden på tross av en nonsens kodon
(Se: Nonsense codon, Nonsense mutation og
Terminating sequence). De fleste slike gener er
domi-nante over sine vill-type alleler. Nonsens
supressorer omfatter enten muterte tRNA som
kan binde seg til et sluttkodon på mRNA eller en
mutasjon i ribosomene som minker effekten av et
sluttkodon.
NON-SISTER CHROMATID: Se: Sister chromatid.
NON-SPECIFIC IMMUNITY (Innate immunity / resistance, Natural immunity / Natural resistance): Ikke-spesifikk immunitet, ikke-spesifikk
resistens, den generelle resistensen (som i visse
tilfeller kan være ervervet, dvs. ikke medfødt
(innate) eller naturlig (natural)) i en kropp mot
fremmed materiale, inkludert både levende og
ikke levende materiale som kroppen tidligere ikke

NON-SPECIFIC
IMMUNOTHERAPY:
Ikkespesifikk immunterapi, terapeutisk bruk av ikkespesifikk immunisering. Se: Non-specific immunization.
NON-STATUTORY: (1) Delvis etablert; (2) Frivillig vedtak mellom organisasjoner.
NON-STERILIZING IMMUNITY: Se: Premunition.
NON-STRUCTURAL GENE: Ikke-strukturelt gen,
gen hvis RNA-transskript er sluttproduktet, dvs.
et eventuelt transkript fungerer ikke som budbringer mellom DNA og protein.
NON-SYMBIOTIC: Se: Free-living.
NON-UNIT MEMBRANE: Cellemembraner som
er mindre enn 6 nm i tykkelse, og som kan
observeres i elektronmikroskopsnitt som et ettlaget, elektrontett lag.
NONVERBAL COMMUNICATION: Se: Kinesics.
NON-VIABLE: Ikke levedyktig, mangler evne til
normal utvikling og overlevelse.
non-visus (non viso, non vide): Se: n.v.
NOON: (1) Middag, middagstid, midt på dagen,
hvile middag; (2) Blomstring, blomstringstid.
NOOSPHERE: Noosfære, postulert sfære eller
evolusjonær utvikling dominert av bevissthet,
forstand og intellekt, menneskets mentale
aktiviteter, spesielt med hensyn på noosfærens
innflytelse på evolusjonen og biosfæren; den del
av biosfæren påvirket av menneskets aktiviteter.
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NORADRENALIN (Norepinephrine): Noradrenalin, hormon (catecholamine) som sekreres av
binyremargen og fra nerveendene i det sympatiske nervesystem som en kjemisk transmitter
av nerveimpulser. Mange av noradrenalinets
virkninger er tilsvarende adrenalinets, men ikke
så utpreget; noradrenalin er mer opptatt av å
opprettholde kroppens normale aktivitet enn å
sette kroppen i alarmberedskap. Se: Adrelanine
(Epinephrine) og Neurotransmitter.
NORM: Norm, rettesnor, kriterium, regel, gjennomsnitt, middelverdi, målestokk, vanlig tilstand,
standard, etablert mønster, form.
NORMAL: (1) Normal, regelmessig, alminnelig,
det vanlige, det normale, i henhold til regelen,
mønsteret eller det som er naturlig; (2) Perpendikulær, vinkelrett, loddrett, normalen til et punkt
på en flate er den linjen som er loddrett på
tangentplanet til det gitte punktet; (3) Innen
klimatologi, gjennomsnittsverdien til et klimaelement over en tidsperiode (ofte 30 år); (4) Se:
Normal distribution; (5) Innen kjemi, konsentrasjon på 1 gram ekvivalent per dm3.
NORMAL DISTRIBUTION (CURVE) (Bellshaped curve, Normal curve, Gaussion curve,
Gaussian distribution): Normalfordeling, normalfordelingskurven innen statistikk der frekvensfordelingen av dataene som er plottet, viser en
symmetrisk gruppering rundt et aritmetisk
gjennomsnitt i form av en såkalt Gaussisk kurve
(klokke-formet grafisk kurve). Med andre ord, en
fordeling der maksimumsantallet er ved eller nær
gjennomsnittsverdien eller senteret av fordelingen, og der det er en gradvis, symmetrisk
nedgang i antall tilfeller til begge sider for
senteret av fordelingen. Normalfordeling er en
arbeidshypotese eller arbeidstilnærming ved
mange statistiske undersøkelser av tallmaterialer.
Fordelingen er lett å benytte og har en begrenset
feilmargin når avvikene fra normalen ikke blir for
store. Normalfordeling kan karakteriseres ved
hjelp av to parametere: Gjennomsnittet (Se:
Mean) og variansen (Se: Variance), som begge
kan beregnes gjennom prøvetakingen (samplingen). Ligningen for kurven er gitt gjennom: y =
(1/ 2).exp-1/2(x - /)2 der x kan gå fra - til
+ og  og  er henholdsvis gjennomsnittet og
variansen i fordelingen. Kurvens spredning rundt
 avheng-er av . Kurven er symmetrisk rundt

punktet x =
bution.

. Se: Gaussian curve og Distri-

NORMALIZING SELECTION: Se: Stabilizing
selection og Selection.
NORMAL HOST: Normalverten, verten en
parasitt vanligvis infiserer, lever og utvikles i
under naturlige forhold.
NORMALIZING SELECTION: Normaliserende
seleksjon, tapet av alleler som medfører avvik fra
den normale gjennomsnittlige fenotype hos en
populasjon gjennom seleksjon mot alle avvikende
individer.
NORMAL TEMPERATURE AND PRESSURE
(NTP): Normal trykk og temperatur, definert som
luft ved 20oC og 1 atmosfæres trykk, en standardreferanse for volumetriske målinger av gass.
NORMOXIC: Habitat som har det normale
atmosfæriske nivå av oksygen. Se: Anoxia.
NORTH: Nord, nord-. nordlig, nordisk (northern).
NORTHERN BLOT: Teknikk for å identifisere
spesifikke sekvenser av RNA, der RNA molekyler
separeres gjennom elektroforese, overføres til en
nylon- eller nitrocellulosemembran for videre
identifikasjon ved hjelp av en passende probe
(f.eks. et RNA fragment). Se: Probe, Southern
blot og Western blot.
NORTHERN CONIFEROUS FOREST BIOME
(Taiga): Barskogbeltet, det sirkumpolare barskogbeltet som strekker seg over Nord-Amerika
og Eurasia og grenser motl tundraen i nord, og
som også forekommer i fjellområder ved lavere
høy-der. Dette barskogbeltet er karakterisert ved
lange, kalde vintre, dyp snø, korte, varme somre
og eviggrønne bartrær med bunnvegetasjon av
lav, moser og kortvokst buskvegetasjon.
NORTHERN HOOKWORM: Hakemarken, rundmarken Uncinaria stenocephala som infiserer
hund, katt, gaupe og rev.
NOSE: (1) Nese, snute; (2) Luktesans, lukt, lukte,
få teften av, snuse; (3) Spion, angiver, angi (for
politiet).
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NO-SEE-UMS: Se: Punkies.
NOSOCOMIAL DISEASE:
under opphold på hospital.

NOTIFIABLE: Meldepliktig, som må meldes eller
innberettes.
Sykdom

ervervet

NOSOGENIC (Pathogenetic): Sykdomsproduserende, patogenetisk. Se: Pathogenetic.
NOSOLOGY (Nosography): Nosologi, sykdomslære, læren om og klassifikasjonen av sykdommene.
NOSOGEOGRAPHY: Nosogeografi, studiet av
den geografiske utbredelse av sykdom.
NOSOGRAPHY: Nosografi, den del av patologien som omfatter sykdomsbeskrivelsene.
NOSOPHOBIA: Se: Pathophobia.
NOSOPHYTE: Nosofytt, patogen plante.
NOSTRIL: Nesebor.
-NOT- (-nota-, -noto-, -notum): Affiks som betyr
bak, bakside, rygg, bunn, tilbake.
NOTATION: (1) Betegnelse, opptegnelse, notering, tegnsystem; (2) Metoden å identifisere
karakterer ved hjelp av et system med tall,
bokstaver eller kvotienter (forholdstall).
NOTCHED: Innsnitt, skåret, hakket, takket, det å
ha en kant som har V-formete innsnitt (nicked).
NOTE: (1) Tegn, merke, særdrag; (2) Note,
tonetegn, lyd (tone, stemme) produsert av et
musikkinstrument med en spesifisert frekvens,
eller tegn i et noteblad som angir en tonehøyde
og en tidsverdi til et musikalsk lydsignal eller
stemme; (3) Notis, lite brev, billett, seddel; (4)
Bevis, regning; (5) Merke, bemerke, legge merke
til, ta notis av, merke seg, skrive opp,
opptegnelse, forsyne med merkanader.
NOTEROPHILOUS: Det å leve og trives i fuktige
habitater. Se: Mesic.
NOTHO-: Prefiks som lagt til en term viser det
taksonomiske nivået (innen botanikk) og som
angir at taksonet er av kjent hybrid opphav.
Nothospecies, hybrid mellom arter.

NOTIFIABLE DISEASE: Rapporteringspliktig
sykdom, sykdom (vanligvis av infeksiøs natur)
som gjennom lov er rapporteringspliktig til
autoriserte myndigheter slik at kontrolltiltak kan
umiddelbart iverksettes. Eksempler er: Innen
fiskesykdommer, funn av haptormarken Gyrodactylus salaris (ektoparasitt på laks og en del
andre laksefiskarter i ferskvann i Europa) må
umiddelbart rapporteres til lokale myndigheter
(Mattilsynet), og innen menneskesykdommer: (a)
Sykdommer som forebygges gjennom barnevaksinasjonsprogrammet: Difteri, Kikhoste, Kusma, Meslinger, Poliomyelitt, Røde hunder, Systemisk Haemophilus influenzae-sykdom, Tetanus
(stivkrampe), Tuberkulose, og virushepatitter
(Hepatitt A, B og C), (b) mat- og vannbårne
sykdommer:
Botulisme,
Campylobakteriose,
Diaréassosiert hemolytisk uremisk syndrom, E.
colienteritt, Giardiose, Kryptosporidiose, Listeriose, Salmonellose og Yersiniose, og (c) zoonoser: Brucellose, Ekinokokkose, Lyme borreliose, Miltbrann, Nephropathia epidemica, Rabies,
Trikinose og Tularemi.
NOTIFY: Bekjentgjøre,
noen offisielt.

kunngjøre,

informere

NOTOCHORD: Notochord, karakteristisk struktur
hos chordatene som utgjør en stiv vevsstreng
(stav) langs ryggen på dyrene. Hos vertebratene
omsluttter selve ryggraden, notochorden og
nervestrengen. Se: Somites.
NOTOGAEA (Australian region, Australasian
region): Notogaea, Australasiatiske region, en
dyregeografisk region som omfatter: Australia,
New Zealand, Tasmania, New Guinea og Stillehavsøyene syd og øst for Wallaces linjen (men
av og til kun brukt om Australia). Notogaea kan
oppdeles i de Australske, Polynesiske og
Hawaiiske underregioner. I disse områdene
forekommer kloakkdyr og de fleste pungdyr (Se:
Zoogeographical regions). Se: Arctogaea og
Neogaea.
NOTHOLOGY: Notologi,
studiet av hybrider.

det

vitenskapelige

NOTONECTAL: Det å svømme på ryggen.
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NOUN: Substantiv, nomen, navnord.

NUB: Klump, knute, stykke, klumpet, knutet, i
småklumper (nubbly).

NOURISHMENT: Føde, ernæring, næring.
Nu BODY: Se: Nucleosome.
NOUS: Fornuft, vett.
NOV. (Novum, Novus): Forkortelse for: Ny.
NOVA: Innen astronomi, nova, svak variabel
stjerne som kan gjennomløpe en enorm eksplosjon som midlertidig øker dens strålingsenergi
opp til 100 000 ganger sin normale styrke. Dens
maksimale lysstyrke oppnås etter noen timer eller
dager, deretter avtar lysstyrken over måneder
eller år til den opprinnelige verdien er nådd. En
nova opptrer i et binært stjernesystem der to
objekter befinner seg meget nære hverandre. En
av komponentene er en hvit dverg som drar
masse (mest hydrogen) til overflaten fra den
andre større stjernen og som da etter en tid kan
få en masse så stor at den varme hvite dvergen
gjennomløper en termonukleær eksplosjon, dvs.
et nova utbrudd. Se: Supernova.

NUCHAL: Med referanse til eller lokalisert bak på
nakken, den avsnørte regionen bak hodet.
Nucha, den øvre overflaten av nakken som
knytter hodet sammen med brystet.
NUCIFEROUS: Som bærer nøtter.
NUCIVOROUS: Som eter nøtter.
NUCLEAR: Kjerne-, nukleær, som hører til
kjernen; generelt, alle fenomener, prosesser og
bestanddeler som er tilknyttet en kjerne.
NUCLEAR BODY: (1) Kjernelegeme, den del av
bakteriecellen der kromosomet befinner seg (Se:
Nucleoid); (2) De nukleære organellene som
består av protein og som særlig forekommer i
kreft og virus infiserte celler, og som kan inneholde ribonukleoprotein.

NOVA SPECIES (nov sp.): Se: Sp.n.
NOVELTY: Nyhet, uvanlighet, nymotenshet.
NOXIOUS: Som er skadelig, destruktiv, usunn,
vondartet. Se: Effluvium.
NOZZLE: Tut, trut, nese, spiss, munnstykke,
dyse, forstøver.
NPP (Net primary production): Forkortelse for:
Netto primær produksjon. Se: Net production og
Production.
NS (Not significant): Forkortelse for: Ikke
signifikant.
N. SP. (Nova species, Species nova): Se: Sp.n.
NT: Forkortelse for: Nukleotid, den monomere
enhet som er byggestenen for DNA og RNA
molekylene. Størrelsen på en nukleinsyre kan
anslås gjennom antall nukleotider nukleinsyresekvensen inneholder; nt angir da sekvenslengden.
NTP: Se: Normal temperature and pressure.

NUCLEAR CLONING: Kjernekloning, kunstig
overføring av en kjerne fra et vev inn i en ubefruktet celle uten kjerne. Gjennom kjernekloning
kan organismer skapes med samme karaktertrekk som organismen kjernen ble tatt fra.
NUCLEAR CYTOLOGY: Se: Karyology.
NUCLEAR DIMORPHISM: Kjernedimorfisme, det
å ha to forskjellig kjerner i én celle, kjerner som
kan være meget forskjellige, ofte benevnt
mikrokjerne (som er knyttet til reproduksjonsfunksjonene) og makrokjerne (som er knyttet til
metabolismefunksjonene). Fenomenet forekommer hos mange ciliater og foraminiferer.
NUCLEAR DIVISION: Kjernedeling, hos eukaryoter, delingen av cellekjernen gjennom mitose,
meiose eller amitose. Se: Karyokinesis, Mitosis
og Meiosis.
NUCLEAR DNA: Kjerne DNA, hos eukaryoter,
DNA i kjernen i motsetning til i organellene. Det
kan imidlertid skje overførsel av DNA segmenter
mellom de intracellulære genomene; dvs.
kjernen, mitokondriene og kloroplastene. Kjern-
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ens gener arves etter Mendels lover, mens DNA i
organellene utenfor kjernen, nedarves på andre
måter. Se: Mendel’s laws (of inheritance) og
Inheritance.
NUCLEAR ENERGY: Kjerneenergi, energi frigjort gjennom kjernereaksjoner, spesielt gjennom
kjernefisjoner og kjernefusjoner, de to prinsipielle
prosessene for å skape energi via kjernekraft.
Fisjonsprosessen er selvopprettholdende da
nøytroner som produseres under splittingen av
235
U (atom-masse 235; 235U må adskilles fra det
mye vanligere 238U, noe som er en meget
vanskelig og kostbar prosess som forhindrer de
fleste land i å produsere atombomber), gir 236U
som splittes, gir fra seg energi og tre nøytroner
som treffer nær-liggende atomkjerner som igjen
produserer fisjoner (for hver syklus øker reaksjonen trefoldig) som medfører en kjedereaksjon
som fortsetter av seg selv og som frigjør energi
som kan benyttes til å produsere elektrisitet (eller
en atom-eksplosjon). Et gram 235U forbrukt innen
fisjon, frigjør 81 900 millioner joule eller tilsvarende forbrenningen av 2,7 tonn kull. Fusjon
derimot, baserer seg på energien som frigjøres
når et tyngre grunnstoff dannes gjennom
foreningen av to lettere grunnstoffer (fusjon er
ennå ikke utnyttet som en kontinuerlig prosess i
produksjon av energi). Solenergi skapes via en
fusjonsprosess som oppstår når helium dannes
gjennom sammensmelting (fusjon) av atomer av
én eller flere hydrogen isotoper: Hydrogen (H),
deuterium (D) og tritium (T). Som ved fisjonsprosesser forekommer et tap av masse, det er
dette massetapet som gir energien. Den energien
som frigjøres gjennom fusjoner av D og T er
basis for atombomben (H(hydrogen)-bomben).
Målet er å få temmet en H-bombe for kontinuerlig
og kontrollert produksjon av energi. Én m 3 vann
som vanligvis inneholder 1 D atom for hver 6 500
H atomer, har en potensiell fusjonsenergi lik 8
160 000 millioner joule eller en energimengde lik
forbrenningen av 269 tonn kull. I én km 3 vann
finnes en energimengde lik summen av alle
kjente oljereserver. Se: Nuclear fission, Nuclear
fusion og Nuclear reaction.
NUCLEAR ENVELOPE: Se: Nuclear membrane.
NUCLEAR FISSION: Kjernedeling, transformering av atomkjerner som medfører splittelse av
kjernen under frigivelse av enorme energi-

mengder, langt større en hva vanlige kjemiske
reaksjoner kan gi. Problemet med produksjon av
atomkraft, er imidlertid deponeringen av avfallet
fra kjernereaksjonene, da disse produktene, ulikt
alle andre avfallsprodukter fra mennesket, har
lang overlevelse (halveringstider). Halveringstiden for Plutonium-239 er 24 400 år, dvs. for
hvert kilogram plutonium som produseres i dag
vil det fremdeles være 500 gram igjen om 24 400
år, 250 gram om 48 800 år og 125 g igjen om ca.
100 000 år. Da slike stoffer er ekstremt giftige og
vi ennå ikke har en praktisk måte å bli kvitt
stoffene på, er det ettertiden som får problemene
for den ubegrensede energiressursen vi nå
relativt enkelt skaffer oss. Dagens sikkerhetskrav
kan over tid, vise seg ikke å ha evig gyldighet.
Det gir menneskeheten et enormt problem. Se:
Nuclear energy, Nuclear fusion, Nuclear reaction
og Thermonuclear.
NUCLEAR FUSION: Kjernesammensmeltning,
kjernefusjon mellom to eller flere atomkjerner
som kombineres under dannelse av andre forskjellige atomkjerner og subatomiske partikler
(nøytroner og protoner) under frigivelse av
energi. Den kontinuerlige energien fra stjerner
dannes gjennom slike termonukleære reaksjoner
(nukleosyntese) som kan skje da det forekommer
så enorme mengder av materie. Solen genererer
energi gjennom fusjon av hydrogenkjerner til
heliumkjerner. I solens midtre fusjonerer 620
millioner tonn hydrogen og produserer 606
millioner tonn helium hvert sekund. Fusjonen av
to hydrogenatomer under dannelse av helium,
medfører et tap på 0,7 % av massen i form av
kinetisk energi (alfa partikkel) eller andre former
for energi slik som elektromagnetisk stråling. Det
kreves enorme energimengder for å få to hydrogenkjerner nær nok for at en kjernesammensmeltning skal kunne skje pga. de elektrostatiske
motkreftene. Noe en imidlertid klarte gjennom
produksjonen av hydrogenbomben. Den første
fisjonsbomben besto bare av noen få kilogram av
235
U, men hadde en eksplosiv effekt på 20 000
tonn TNT (senere modeller av fisjonsbomben
brukte plutonium som gav større effekt). Men de
største effektene fikk en gjennom konstruksjonen
av hydrogenbomben (H-bomben, fusjonsbomben) i 1952. H-bomben består av en fisjonsbombe omgitt av et lag som inneholdt hydrogen
(lithium deuterid). Fisjonsbomben produserte da
en høy nok temperatur til at hydrogen antente slik
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at en kjernefusjon kunne finne sted under
frigivelse av enorme energimengder. Det forskes
på å produsere kontrollerte termonukleære
reaksjoner (fusjonsreaktorer) for produksjon av
energi. Se: Nuclear energy, Nuclear fission,
Nuclear reaction og Thermonuclear.
NUCLEAR GENOME: Kjernegenomet, den del
av genomet som omfatter kjernens DNA hos
eukaryoter. Genomet kan betraktes som
organismens komplette sett av DNA, inkludert
alle organismens gener. Genomet inkluderer da
både de kodende og de ikke-kodende regionene,
dessuten det mitokondrielle DNA og kloroplast
DNA hos plantene. Studiet av genomet kalles
genomikk (Se: Genomics). For en mer detaljert
beskrivelse av genomet, Se: Genome.
NUCLEAR LAMINA (Dense laminella, Fibrous
lamina, Zonula nucleum limitans): Kjernens
lamina, fabrillert protein (lamin) nettverk som kler
den indre overflaten av kjernemembranen og
som består av fine granuler og fibre, ca. 20-80
nm tykt. Laget spiller en strukturell rolle for
kjernemembranen og forankringen av interfase
kromosomene. Se: Nuclear membrane.
NUCLEAR MATRIX (Karyoskeleton, Nuclear
scaffold, Nuclear skeleton): Kjernens matriks,
det strukturelle systemet som er igjen når
kjernemembranen, alle løselige molekyler og
kromatinet, er fjernet fra kjerner som er isolerte;
utgjør en skjelettstruktur i kjernen som deltar i
mange av kjernens funksjoner. Kjernens matriks
omfatter nukleolus, en perifer og poret lamina og
et system av fibriller som utgjør restene fra
ribonukleoprotein nettverket. Se: Nucleolus.
NUCLEAR MEDICINE: Kjernemedisin, en gren
av medisinen som arbeider med bruk av radioaktive kjerner for diagnose og terapi.
NUCLEAR MEMBRANE (Karyotheca, Nuclear
envelope, NE): Kjernemembran, dobbeltmembranen som omgir den eukaryotiske kjernen, en
dobbeltlaget, tynn membran som omgir kjernen
og skiller kjernen fra cytoplasmaet og hvis ytre
lag er kontinuerlig med membranene i det
endoplasmatiske retikulum. De to membranene
er hver 7 - 10 nm tykke og adskilte med et (perinukleært) hulrom (10 - 40 nm). Den ytre membranen som er strukturelt og funksjonelt for-

skjellig fra den indre, er som nevnt, kontinuerlig
med det endoplasmatiske retikulum og dekket
med ribosomer på utsiden (dvs. er granulært),
den indre overflaten er glatt. Mem-branen er
perforert med utallige porer der den indre og ytre
membranen er smeltet sammen i porenes
vegger. Porekomplekset som består av et åtteformet arrangement av åtte protein granuler,
utgjør stedene for aktiv transport av materiale inn
og ut av kjernen. Kjernens lamina er et
filamentøst proteinnettverk (20 – 40 nm tykt) som
dekker den nukleoplasmatiske overflaten til
kjernemembranen (Se: Nuclear lamina). Kjernemembranen representerer en barriere mellom
nukleoplasmaet og cytoplasmaet, slik at all
transport mellom disse celleområdene foregår
gjennom porene. Kjernemembranen nedbrytes
under profasen-metafasen og under mitosen for
og gjenoppbygges under anafasen-telofasen.
NUCLEAR PHENOTYPE: Kjernens fenotype,
kromosomenes genetisk kontrollerte fenotype,
som er artsspesifikk, men kan variere meget i
form og adferd gjennom cellesyklus (dvs. mitose
og meiose forandringer) og gjennom segregering,
hybridisering og mutasjon. Variasjonene er
avhengig av de genotypiske og strukturelle
egenskapene til selve karyotypen. Se: Karyotype.
NUCLEAR PLATE: Se: Metaphase plate.
NUCLEAR PORE: Kjernepore, de tilfeldig fordelte (oktagonale) porene med en diameter på
ca. 60 nm som gjennomhuller kjernemembranen
hos eukaryotiske celler. Disse porene i kjernemembranen danner kanaler for transport av
molekyler og partikler mellom kjerneplasmaet og
cytoplasmaet utenfor kjernen. Se: Nuclear membrane.
NUCLEAR PROTEIN: Kjerneprotein, protein som
forekommer i cellekjernen (nukleus). Kjerneproteinene blir selektivt opptatt i kjernen og har
derfor alle en eller annen signalfunksjon knyttet til
seg.
NUCLEAR REACTION: Kjernereaksjon, reaksjonen mellom en atomkjerne og en partikkel
eller foton som bombarderes mot atomkjernen og
som fører til dannelsen av en ny kjerne og en
eventuell utskillelse av en eller flere andre
partikler. Energien fra kjernedelingen (fisjonen)
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som kan skapes i kjernereaktorer, skyldes at
kjerner fra atomer av moderat størrelse er tettere
holdt sammen enn de største kjernene, slik at
hvis en kjerne av et stort atom kan bli indusert til
og bli splittet i to kjerner av moderat størrelse kan
prosessen frigjøre store mengder energi.
Uranium isotopen 235U opptar lett et nøytron og
236
U som da dannes, er meget ustabilt der noen
(1 av 7) stabiliseres gjennom gammastråling
mens andre (6 av 7) deles i to. Mesteparten av
energien som da frigjøres er i form av kinetisk
energi fra disse fisjonsfragmentene; det dannes
også nøytroner. Den totale energi som frigjøres
er beregnet til 3 x 10-11 joule per atom fisjonert.
For å hente ut energien må en tilstrekkelig
mengde av nøytronene som blir frigjort, forårsake
videre fisjoner på en kontrollert måte, det reguleres gjennom forskjellige moderatorer som
derved gir forskjellige typer av reaktorer (fast
reactor, thermal reactor). Se: Nuclear energy,
Nuclear fission og Nuclear fusion.
NUCLEAR REACTOR WASTES: Atomreaktoravfall, avfall produsert under den kontrollerte
frigjøringen av energi fra fisjonsbrennstoff (i
mindre grad fra bombarderingen av nøytralt
materiale i atomreaktoren som metaller, kjølevæske, luft, etc.). Massen av radioaktive fisjonsprodukter som produseres gjennom bombarderingen av 235U med nøytroner, er meget lik
mengden masse som forbrennes. Når en viss
mengde brennstoff er oppbrukt, blir mengden
fjernet fra reaktoren og det som fortsatt kan
utnyttes blir skilt fra og brukt om igjen. Resten er
avfall, ofte i en flytende form som lagres i ståleller betongtanker for avkjøling før den endelige
lagringen. Det radioaktive avfallsmaterialet kan
være fra høyt radioaktivt (> 1 curie per gallon) til
lite radioaktivt (< 1 x 10-6 curie per gallon). Det
radioaktive materialet må lagres i tusener av år til
de naturlige nedbrytningsprosessene har redusert aktiviteten til akseptable nivå. For plutonium
er lagringstiden så lang (ca. 250 000 år) at med
tanke på de mengder som årlig blir produsert på
verdensbasis av høyreaktivt materiale, må andre
mer tilfredsstillende løsninger finnes enn de som
benyttes i dag. Dagens metoder er for kortsiktige,
men ennå er ikke en optimal lagringsmåte
oppfunnet for å kunne skille alt radioaktivt
materiale fra de biologiske miljøene i den
perioden materialet er farlig. Se: Nuclear energy,
Nuclear fission, Nuclear reaction og Plutonium.

NUCLEAR RNA (nRNA): KjerneRNA, nRNA,
RNA med høy molekylvekt som forekommer i
kjernen og som er det første produkt ved den
eukaryotiske gen uttrykningen. nRNA gjennomløper senere en rekke forandringer (fjerning av
introner og visse forandringer i 5' og 3' endene)
før dannelsen av mRNA som tilslutt transporteres
gjennom kjernemembranens porer til cytoplasmaet for videre oversettelse i ribosomene.
Se: mRNA.
NUCLEAR SAP: Se: Nucleoplasm.
NUCLEAR SCAFFOLD (Nuclear skeleton): Se:
Nuclear matrix.
NUCLEAR TETRAD: Refererer til de fire haploide kjernene som dannes gjennom to meiotiske
delinger. Se: Meiosis.
NUCLEAR TRANSPLANTATION: Kjernetransplantasjon, kunstig erstatning (vanligvis) av en
cellekjerne med en fra en annen celle (gjennom
mikromanipuleringer).
NUCLEASE: Nuklease, enzym som nedbryter
(splitter, hydrolyserer), kjedene av nukleotider til
nukleinsyrer og som kan være spesifikk for DNA
(deoxyribonukleaser, DNase), RNA (ribonukleaser, RNase) eller ikke-spesifikk. Nukleasene
splitter DNA gjennom å hydrolysere fosfodiesterbindingene i sukker-fosfat ryggraden. Eksonukleaser frigjør nukleotider fra endene av et molekyl,
endonukleaser splitter polynukleotidkjeden på
indre steder av molekylet. Nukleaser forekommer
spesielt i tynntarmen. Se: Nucleotide.
NUCLEATE: Det å ha kjerne, cellekjerne.
NUCLEIC ACIDS: Nukleinsyrer, komplekse
organiske syrer oppbygget av lange kjeder av
nukleotider som er livsviktige bestanddeler av
alle levende celler. Nukleinsyrene omfatter
deoksyribonukleinsyre (DNA) og ribonukleinsyre
(RNA), begge organiske polymerer av nukleotider
(makromolekyler) som produseres av levende
celler og som forekommer både i kjernen og i
cytoplasmaet i cellene. DNA og RNA utgjør
grunnlaget for genetisk arv ved å inneholde den
genetiske informasjonen (den genetiske koden)
som overføres fra en generasjon til den neste, og
som uttrykkes gjennom proteinsyntesen. Nukleo-
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tidene er oppbygget av et sukker (deoxyribose
eller ribose), en fosfatgruppe og én av fire puriner
eller pyrimidin baser. Nukleinsyrene har to ender:
5’ og 3’ endene som refererer til 5’ og 3’
karbonene på sukkeret. For både DNA og RNA
bærer 5’ enden et fosfat og 3’ enden en
hydroksylgruppe (OH). En DNA replikasjon skjer i
5’ til 3’ retningen fordi DNA polymerase virker på
3’-OH på den eksisterende tråden slik at frie
nukleotider kan hektes på (3' posisjonen på et
nukleotid sukker er bundet til 5' posisjonen på det
neste; i en typisk nukleinsyretråd har den ene
enden en fri 5'-fosfatgruppe, den andre enden en
fri 3'-hydroksylgruppe). Nukleotidene (DNA eller
RNA) kan være dobbelttrådet eller enkelttrådet. I
DNA (deoxyribonucleic acid) er sukkergruppen
deoxyribose og basene adenin, guanin, thymin
og cytosin; i RNA (ribonucleic acid) er sukkergruppen ribose, basene er som i DNA bortsett fra
at uracil erstatter thymin. Rekkefølgen av basene
i nukleinsyretråden representerer den genetiske
koden. Nukleinsyrene opptrer vanligvis i kombinasjoner med protein (nucleoprotein). Se: DNA,
Nucleotide, Purine, Pyrimidine og RNA.
NUCLEIC ACID BLOTTING: Refererer til
teknikker for å bestemme spesifikke DNA eller
RNA sekvenser i en DNA eller RNA prøve
gjennom å overføre DNA- og RNA-fragmenter
adskilt gjennom elektoforese i en gel til en fast
filtermembran for senere å karakterisere
nukleinsyrene gjennom hybridisering med
radioaktive prober. Se: Gel og Southern blot.
NUCLEIC ACID HYBRIDIZATION: Nukleinsyre
hybridisering, teknikk for å assosiere in vitro éntrådet deoksyribonukleinsyre (DNA) eller ribonukleinsyre (RNA) molekyler med komplementært DNA eller RNA til en hybrid dobbelttråd.
Dannelsen av disse hybridmolekylene skjer via
en såkalt Watson-Crick baseparing (annealing).
Graden av baseparing kan benyttes som et
uttrykk for grad av homologi mellom de hybridiserte sekvensene. (Det brukes enkelttrådete
nukleinsyrer både som probe og det molekylet
som skal testes, slik at dobbelttrådete nukleinsyrer må denatureres gjennom oppvarming (eller
høy/lav pH) før hybridiseringen.) DNA-hybridiseringsteknikker er ofte brukt for å bestemme
de evolusjonære relasjonene mellom arter. Se:
Annealing og Recombinant DNA.

NUCLEIC ACID MICROINJECTION: Nukleinsyre
mikroinjeksjon, injisering av DNA eller RNA i
intakte eukaryotiske celler. Metoden benyttes til
studier av transkripsjonen og translasjonen av
spesifikke gener.
NUCLEIC ACID PROBE: Nukleinsyre probe, gen
eller fragment av et gen (eller dets transkripsjonsprodukt, RNA) som benyttes til å studere og
identifisere et gen.
NUCLEIC ACID SEQUENCE ANALYSIS: Nukleinsyre sekvensanalyse, teknikk for å bestemme
basesekvensene i en spesifikk nukleinsyre og
den tilhørende aminosyresekvensen i det proteinet som nukleinsyren koder for.
NUCLEOBASES (Bases, Nitrogenous bases):
Nukleobaser, den grunnleggende nitrogeninneholdende ringstrukturen som danner nukleosidene som igjen er en komponent i nukleotidene
som er byggeblokkene i nukleinsyrene. Evnen
nukleobasene har til å danne basepar (Se: Base
pair) og til å stable seg oppå hverandre fører til
de lange helix-strukturene kalt deoxyribonuleinsyre (DNA) og ribonukleinsyre (RNA). De fem
nukleobasene omfatter purinene adenin (A) og
guanin (G) og pyrimidinene thymin (T) og cytosin
(C), og uracil (U; som erstatter thymin i RNA),
som er de fundamentale enhetene i den
genetiske koden og som er kovalent bundet til en
fosfodiester ryggrad (to hydroxyl grupper i
fosforsyre reagerer med hydroxyl grupper i andre
molekyler under dannelse av to ester bindinger).
Nukleobasene danner nukleotidene i kombinasjon med sukker og en fosfatgruppe. Se:
Nucleotide.
NUCLEOCAPSID: Nukleokapsid, struktur hos
virus som omfatter en capsid med den innesluttende nukleinsyren, vanligvis i et cytoplasma.
Avhengig av hvilket virus kan nukleocapsidet
tilsvare en naken kjerne eller være omgitt av en
membran. Capsid, proteinskall i en viruspartikkel
som omgir nukleinsyrene.
NUCLEODESMA (Karyodesma): Nukleodesma,
forbindelse som består av fibriller mellom cellekjernen og cytoplasmaet.
NUCLEOGENESIS: Se: Nucleosynthesis.
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NUCLEOID (DNA plasm, Karyoid, Nuclear
region): Nukleoid, udefinert område i prokaryotiske celler (bakterier) der DNA som kontrollerer
celleaktivitetene, er konsentrert (aggregert).
Nukleoiden som er analog til den langt mer
avanserte cellekjernen hos eukaryoter, er ikke
omgitt av en membran. Tilsvarende regioner som
inneholder DNA, finnes også i mitokondriene og
kloroplastene. Se: DNA plasm.
NUCLEOLAR CHROMOSOME: Ethvert kromosom med en nukleolar organiserende region. Se:
Nucleolar organizer regions.
NUCLEOLAR LACUNA: Nukleolar lakune, elektronlette (elektronlyse) steder i nukleolus som
inneholder fibriller på ca. 6 - 10 nm diameter. Se:
Nucleolar vacuole og Nucleolus.
NUCLEOLAR ORGANIZER REGIONS (Nucleolus organizer, NORs): Nukleolar organiserende
regioner, regioner eller segmenter i kromosomet
eller kromosomsettet i eukaryote celler etter
celledelingen, som er fysisk assosiert med
nukleolus og avgjørende for dens dannelse, og
som inneholder mange DNA kopier som koder for
rRNA (de ribosomale RNA genene med
asossierte spacere). Hos mennesket er NORs
lokaliserte på de korte armene av de asentriske
kromosomene 13, 14, 15, 21 og 22 (genene
RNR1, RNR2, RNR3, RNR4 og RNR5), og koder
for 5.8S, 18S og 28S ribosomalt RNA. Antall
regioner kan variere fra art til art, men innen en
spesifikk karyotype er antallet og lokaliseringen
mer eller mindre konstant. Dette stedet kan
utgjøre en sekundær sammensnøring i metafase
kromosomet. Se: Nucleolus og rRNA synthesis.
NUCLEOLAR VACUOLE: Nukleolar vakuole,
markert
elektronlett
(elektronlyst)
område
(spesielt hos planter) i senter av nukleolus. Se:
Nucleolar lacuna og Nucleolus.
NUCLEOLINUS: En liten granule innen nukleolus. Se: Granule og Nucleolus.
NUCLEOLONEMA: Nukleolonema, ribonukleoprotein strukturer, filamentøst irregulært nettverk
av mikrofilamenter og granuler, som utgjør det
meste av nukleolus i de fleste cellene. Se:
Nucleolus.

NUCLEOLUS (pl. Nucleoli): Nukleolus, optisk
tett og klart definert, sfærisk struktur (organell) i
cellekjernen hos eukaryoter under interfasen,
som inneholder RNA, DNA og proteiner og er
stedet for syntesen av rRNA (ribosomalt RNA) og
for dannelsen av de ribosomale underenhetene
(ribosome biogenesis). Nukleolus som er den
største strukturen i cellens kjerne, forekommer i
de fleste eukaryotiske celler og formes rundt
spesifikke kromosomale regioner som er
avgjørende for deres dannelse (Se: Nucleolar
organizing regions). Dannelsen av ribosomer
skjer ved at ribosomalt protein migrerer til
nukleolus fra samlingssteder i cytoplasmaet og
pakkes sammen til ribonukleoprotein-komplekser
som deretter vandrer tilbake til cytoplasmaet og
danner modne ribosomer. Sammensetningen av
nukleolus kan minne om kromatin, bortsett fra at
nukleolus er meget rikt på RNA og protein. Men
nukleoli inneholder kun RNA polymerase I som
transkriberer rDNA, dvs. rRNA komponenten i de
cytoplasmiske ribosomene blir transkribert i
nukleoli som er basofile og ikke omgitt av noen
membran. I profasen under mitosen, nedbrytes
nukleolus og innholdet blir fordelt på forløperne til
de to nye cellene. Under telofasen assosieres og
akkumuleres dette igjen i de nukleolus organiserende regionene til kromosomene. Se:
Nucleolar organizer regions og Ribosome.
NUCLEOLUS ORGANIZER: Se: Nucleolar organizer regions.
NUCLEON: Nukleon, en fellesbetegnelse for
protoner og nøytroner som tilsammen utgjør
atomkjernen. Nukloeoner er bygd opp av tre
kvarker. Se: Quark.
NUCLEOPLASM (Karyoplasm, Karyoplast,
Nuclear sap): Nukleoplasma, kjerneplasma,
kjernens protoplasma, det halvfaste materialet
som forekommer i cellenes kjerne som er adskilt
mot cytoplasmaet med en kjernemembran, men
kontinuerlig med det gjennom kjerneporene.
Nukleoplasma (som ikke er en del av nukleolus)
er svakt kromofilt, farges dårlig, og utgjør en
flytende til halvflytende grunnsubstans (akromatin) i interfase-kjernen som fyller hele kjernen
rundt kromosomene og nukleolus.
NUCLEOPLASMIC INDEX (Nucleoplasmic
ratio): Nukleoplasmisk indeks, forholdet mellom
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kjernevolumet (nukleoplasmaet) og cellevolumet
minus kjernen (cytoplasmaet) (et forhold som ser
ut til å indusere celledelingen).
NUCLEOPROTEIN: Kjerneprotein, cellesubstans
som omfatter protein (histon, protamin) kombinert
eller koplet til nukleinsyrer (DNA, RNA), som
utgjør det essensielle arvematerialet i kromosomene, og kromatinet og ribosomene i alle
levende celler. I eukaryotiske celler er DNA i
kjernen assosiert med histoner og protaminer
(kromosomene består av nukleoprotein) og RNA i
cytoplasmaet er assosiert med proteiner i
dannelse av ribosomer. Virus kan være rent
kjerneprotein, sammensatt av DNA eller RNA
omgitt av en protein- eller lipoprotein kappe. Se:
Nucleolus og Nucleosome.
NUCLEOSIDE: Nukleosid, purin eller pyrimidin
koplet til et sukker (vanligvis deoxyribose eller
ribose), og som forekommer spesielt i DNA og
RNA. Med andre ord, et organisk stoff som
består av et nitrogenholdig purin eller pyrimidin
base koplet med sukkeret (ribose (D-ribose) eller
deoxyribose (2-deoxy-D-ribose) dannet gjennom
delvis hydrolyse av en nukleotid. Eksempler på
nukleosider er adenosin, cytidin, guanosin,
inosin, thymidin og uridin. Nukleosidene mangler
fosfat; er de bundet til én eller flere fosfat
grupper, kalles de nukleotider. Nukleotidene er
de molekylære byggestenene til DNA og RNA.
Se: Nucleotide og Nucleobases.
NUCLEOSOME (nu Body): Nukleosom, nu
legeme, globulær underenhet av kromatin hos
eukaryoter som består av DNA kveilet rundt en
kjerne av histoner, dvs. et DNA-histon kompleks
lik en tråd nøstet opp rundt en spole (i
pattedyrceller er ca. 2 m lineært DNA pakket til
en struktur på ca. 10 µm i diameter). Nukleosomer er den fundamentale enheten som etter
suksessive foldinger, pakker og former de store
eukaryotiske kjernekromosomene på en slik måte
at DNA forblir tilgjengelig for regulatorisk kontroll
og sikker gen yttrykning. Nukleosomene som er
synlige bønne-lignende regioner eller partikler av
som nevnt, histon (proteiner) kombinert med
DNA tråder, er kromatinets basisenhet i den
eukaryotiske kromosomstrukturen. Et nukleosom
består av 8 (en octomer) histon molekyler som
utgjør kjernen, sammen med 140 - 160 basepar
DNA kveilet omkring (ca. to DNA sløyfer). En

spesiell type histon (HI), binder nabonukleosomene sammen. Nukleosomer er intervallsmessig arrangert langs DNA tråden med ca. én
nukleosom per 60 - 200 basepar, og er antagelig
til stede både i aktivt og inaktivt kromatin. Funksjonen til nukleosomene er å lagre DNA på en
fordelaktig måte i 30 nm store filamenter, hvor de
aktive DNA sekvensene som skal transkriberes
(de nuklease hypersensitive steder), får tilgang til
RNA polymerase. Transkipsjonen styres fortrinssvis gjennom histonkjernens sammensetning og
delaktighet.
NUCLEOSYNTHESIS: Kjernesyntese, dannelse
av nye atomkjerner (nye kjemiske elementer)
gjennom kjernereaksjoner fra enklere kjerner
(nukleoner: protoner og nøytroner), som f.eks.
hydrogen. Hydrogen (75 %) og helium (24 %) ble
dannet de første (17) minutter etter universets
tilblivelse (Big-Bang nukleosyntesen). Mesteparten av dagens helium i universet ble dannet i
løpet av disse minuttene. Tyngre grunnstoffer ble
senere syntetisert fra disse igjen gjennom
forskjellige prosesser, bl.a. når stjerner ble
dannet (stellar nucleosynthesis), gjennom kjernereaksjoner under supernova eksplosjoner (supernova nucleosynthesis) da de tyngre grunnstoffene (mellom atomnummer 12 og 28) ble
dannet og da de enda tyngre grunnstoffene enn
det igjen ble dannet i enormt massive stjerner
under de såkalte Type II supernova kollapsene
med påfølgende eksplosjoner. Se: Supernova
explosion.
NUCLEOTIDASE: Nukleotidase, enzym (fosfatase) som katalyserer nedbrytningen (hydrolysen)
av nukleotidene til nukleosider og fosforsyre. Se:
Nucleoside og Nucleotide.
NUCLEOTIDE (nt): Nukleotide, enhver av de
naturlige strukturelle basisenhetene (byggestenene) i nukleinsyrene (DNA og RNA), og som
består av deoxyribose (2-deoxy-D-ribose) eller
ribose (D-ribose) sukker forent med et purin eller
pyrimidin base og en fosfatgruppe. Med andre
ord, nukleotider består av en nitrogenrik base av
purin eller pyrimidin og en fosfatgruppe kovalent
bundet til et sukker molekyl (5-karbon) som er
ribose i RNA og deoxyribose i DNA. Nukleotidene
er basisenhetene i nukleinsyrene ved at nukleotidene er kovalent bundet til hverandre under
dannelse av de lange DNA og RNA polynukleid-
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kjedene. Nukleotidene i DNA er flate molekyler
som i kjedene er lagret parallelt til hverandre
langs DNA-helixen. Mer i detalj består nukleotidene av en organisk, nitrogenholdig base som i
DNA omfatter purinene adenine og guanin, og
pyrimidinene cytocin og thymin, i RNA er det de
samme bortsett fra at pyrimidinet uracil har
erstattet thymin. Disse basene er som nevnt,
igjen koplet til et sukker, D-ribose (C5H10O5 for
RNA) eller 2-deoxy-D-ribose (C5H10O4 for DNA)
og en fosfatgruppe (PO4). En nukleotid består
derfor av en nukleoside bundet til en enkel
fosfatgruppe ved en av sukkerets hydroksylgrupper. Kombinasjonen av en nitrogenbase og
sukker, kalles ribonukleosid (hvis pentosen er Dribose) og et deoxyribonukleosid hvis pentosen
er 2-deoxy-D-ribose. To nukleotider kan være
bundet gjennom deres fosfatgrupper til dinukleotider. To viktige dinukleotider er NAD og
FAD; eksempler på mononukleotider er AMP og
coenzym A. Nukleotidene kan også fore-komme
fritt i cellen. Se: Coding strand, Base pair, NAD,
Nucleoside og Nucleobases.
NUCLEOTIDE PAIR: Nukleotid par, to nitrogenbaser, en purine og en pyrimidin (adenin og
thymin eller guanin og cytosin), som holdes
sammen (pares) gjennom svake bindinger
(hydrogenbindinger) i en dobbelttrådet deoxyribonukleinsyre, dvs. to tråder av DNA holdes
sammen i form av en dobbelt-helix gjennom
bindinger mellom basepar. Se: Nucleotide.
NUCLEOTIDE PAIR SUBSTITUTION: Se: Base
pair substitution (mutation).
NUCLEOTIDE REPLACEMENT SITE: Refererer
til de posisjonene i et kodon der en base er skiftet
ut pga. en mutasjon. Se: Codon og Nucleotide.
NUCLEOTIDE SEQUENCE (Nucleic acid
sequence): Nukleotid sekvens, den ordnede
rekkefølgen av nukleotider i DNA og RNA
molekylene hos organismene. Nukleinsyrene
består av en kjede av slike koplete enheter,
nukleotider, der hvert enkelt nukleotid består av
tre underenheter: En fosfatgruppe og et sukker
(deoxyribose i DNA, ribose i RNA) som utgjør
ryggraden i nukleinsyretråden, og festet til
sukkeret er det én av et sett av nukleobaser (Se:
Nucleobases). Nukleotid sekvensene kan gjentas
mange ganger (Se: Repetitive DNA) i genomet

eller opptre kun én gang (Se: Unique DNA). En
sekvens er komplementær til en annen sekvens
hvis basene er komplementære og i revers orden
til hverandre i de to trådene (dvs. adenin til
thymin, cytosin til guanin; f.eks. er den
komplementære sekvensen til TTAC, GTAA). Er
én av trådene sense strand så er den andre
tråden antisense strand med en komplementær
sekvens til sense strand. Se: Antisense strand,
Coding strand, DNA, Genome, Nucleobases,
RNA og Sense strand.
NUCLEUS (pl. Nuclei, Karyon): (1) Kjerne,
nukleus, den membranbundne organellen i
eukaryotiske celler som inneholder kromosomene og den genetiske koden, dvs. DNA i form av
kromosomer og som er stedet for DNA replikasjonen og RNA syntesen. Én celle kan inneholde
mer enn én kjerne. Kjernen er en karakteristisk
intracellulær organell og det sentrale kontrollstedet i cellen hos alle eukaryotene der det
meste av cellens genetiske informasjon er lagret
(kjerne DNA) i form av kromatin (Se: Chromatin)
og én eller flere nukleoli (Se: Nucleolus), og er
helt essensiell for cellenes overlevelse. Kjernen
er et godt synlig, definert og spesialisert, område
av det cellulære protoplasma. Formen på kjernen
som forsvinner under celledelingen, kan variere,
men er oftest rund til oval. Kjernen kontrollerer
alle cellulære prosesser, cellefysiologien og
arveforholdene, gjennom sin aktivitet basert på
innholdet av nukleinsyrene DNA og RNA.
Kjernen er forholdsvis stor hos de fleste celler,
opp til 20 µm lang, og omgiitt av to membraner
(kjernemembraner) der den ytre membranen er
kontinuerlig med det endoplasmatiske retikulum
(Se: Endoplasmatic reticulm). Disse membranene er perforert med (kjerne)porer, som
kontrollerer utvekslingen av stoffer mellom
kjernen og cytoplasmaet. Interfase kjernen
inneholder kromatin (som ikke kan sees, men
som kondenseres under kjernedelingen til
kromosomer) og én eller flere nukleoli, hvori
ribosomenes RNA blir dannet. Kjernen har fire
strukturelle komponenter som kan adskilles: (a)
Kjernemembranen, (b) nukleoli, (c) tette kromatin
ansamlinger (heterokromatin), og (d) områdene
mellom disse stedene (interkromatin områdene)
som inneholder et diffust kromatin (eukromatin)
og forskjellige granulære og fibrøse komponenter. Alt dette ligger i en omgivende substans
kalt nukleoplasma (Se: Nucleoplasma), et
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nettverk som består av løselige proteiner, ribonuklein partikler og kromatin. Prokaryoter (bakterier og blågrønnbakterier) mangler ekte kjerner,
og de røde blodcellene hos pattedyr mister
kjernene når de modnes. Hos sopp og mange
lavere planter, forblir kjernemembranen hel under
celledelingen. Hos høyere organismer fragmenteres kjernemembranen, men nydannes igjen
rundt datterkjernene under celledelingen. Kjernen
deler seg under ameiose, meiose og mitose, og
kan bli endopolyploid gjennom en prosess som
kalles endomitose (Se: Ameiosis, Endomitosis,
Meiosis, Mitosis). Hos ciliater og noen andre
protozoer, forekommer to typer av kjerner, en
mikrokjerne (mikronukleus) og en makro- eller
megakjerne (makronukleus). Celler med makrokjerne har normalt én eller flere mikrokjerner.
Makrokjernen som inneholder nukleoli, mesteparten av DNA og deler seg amitotisk, er
polyploid
og
kontrollerer
den
normale
cellemetabolismen, cellens vegetative funksjoner.
Mikrokjernen som deler seg mitotisk, fungerer
under den seksuelle reproduksjon (konjugasjon);
(2) Kjerne, anatomisk distinkt masse av
nerveceller i virveldyrhjernen, alternativt kalt
ganglier; (3) Generelt, sentralt punkt eller masse
som annet materiale akkumuleres rundt; (4)
Innen meteorologi, liten (støv)partikkel suspendert i atmosfæren (fra 0,2 x 10-4 til 1 x 10-4 cm),
og som er senteret for dannelsen av tåke,
regndråper og ispartikler; (5) Innen fysikk / kjemi,
den positive ladete kjernen i et atom som er
oppbygget av protoner og nøytroner, og som
utgjør nesten hele atomets masse. Nukleus er
positivt ladet (Ze, der Z er grunnstoffets atomnummer (protontall, antall protoner i kjernen) og e
angir elektronets ladning) og består av én eller
flere protoner og nøytroner (Se: Nukleones).
Antall nøytroner (N, nøytrontallet) assosiert med
kjernens protoner (Z, protontallet), varierer innen
visse grenser. Det er det varierende antall
nøytroner (N) som gir opphav til de forskjellige
isotopene til et grunnstoff. Det totale antall
nukleoner i kjernen til en gitt isotop av et
grunnstoff, er massetallet (A, nukleontallet = Z +
N). Atomets radius er vist å være relatert til
massetallet A gjennom formelen r = cA1/3, der c
er en konstant lik 1,2 x 10-15 m. Den positive
ladningen i nukleus, kjernen, bestemmes av
antall protoner den inneholder. En kjerne kan fullt
ut defineres gjennom verdien på atomnummeret
(Z, protontallet) og massetallet (A). Det vil si at en

kan beskrive en kjerne gjennom de kjemiske
symbolene Z og A (f.eks. de vanlige former for
uran-isotopene er 23892U og 23592U). I et nøytralt
atom balanserer dette med et tilsvarende antall
negative elektroner rundt kjernen. Massen til en
gitt kjerne er alltid mindre enn summen av
hvilemassene til de aktuelle nukleonene noe som
skyldes frigivelse av energi under selve dannelsen av kjernen. Energien som tilsvarer den
tapte massen, antyder grad av sammenkobling
mellom nukleonene i kjernen. Den enkleste
kjernen vi kjenner, er et hydrogenatom som har
kun ett proton. Alle andre kjerner inneholder også
én eller flere nøytroner. Nøytronene bidrar til
atomets masse, men ikke kjerneladningen. Den
mest massive kjernen som finnes i naturen er
238
U som inneholder 92 protoner og 146
nøytroner (Se: Atomic number). De fleste naturlig
forekommende atomer er stabile. Radioaktive
atomer (f.eks. 235U) har ustabile kjerner som
medfører spontan kjernemessig omforming der
atomnummeret forandres med det resultat at
energi genereres og kjernens kjemi forandres.
Kjernereaksjoner og kunstige kjerner, kan
dannes gjennom bombardering av kjerner med
ladete partikler som protoner og deuteroner, eller
uladete som nøytroner. Se: Nuclear reactor og
Nuclear reaction wastes.
NUCLIDE: Nuklid, atomart, isotopen til et atom,
kjernen i et atom karakterisert gjennom et
spesifikt antall protoner, nøytroner og energi
innhold, dvs. summen av antall protoner (Z,
protontallet, atomnummeret), antall nøytroner (N,
nøytrontallet) og kjernens energinivå. En isotop
refererer til en serie av forskjellige atomer som
har samme atomnummer, men forskjellig antall
nøytroner. Er den radioaktiv kalles den
radionuklid. (A, nukleonantallet (massetallet), er
lik Z + N.) Se: Isotope, Nucleus og Radioaktiv
isotope.
NUCULUS: Liten nøtt.
NUDATION: Dannelsen av nakne, livløse jordområder på naturlig eller kunstig vis; eller det å
gjøre noe bart og nakent.
NUDE: (1) Naken, blottet, bar; (2) Kjøttfarget; (3)
Akt (i kunst).

210

NUDE MICE: Nakenmus, hårløse mus som
mangler en brissel (thymus) og har en defekt Tcelle funksjon. Hårløse mus er homozygote for
genet nu og en strain av mus som kultiveres for
laboratoriebruk og da spesielt innen immunologisk forskning. Brisselen er et lymfatisk vev
som er hovedorganet i immunsystemet og stedet
for modningen av T-lymfocyttene. Se: T-lymphocyte.
NUDIBRANCH (Sea-slug): Nakensnegl, medlem
i snegleordenen Nudibranchia, marine bakgjellesnegler (opisthobranchia) som mangler skall som
voksen. Nakensneglene er rovsnegler som forekommer over hele verden. De er overveiende
bunnlevende former og ofte meget fargerike og
vakre. I Norge forekommer ca. 85 arter.
NUDIPODIUM: En type av pseudopodium uten
understøttelse og tilsynelatende noen ektrusom.
Se: Extrusome.
NUDITY: Nakenhet.
NUGGET: Klump, gullklump.
NULL: Tom, ikke-eksisterende, uten verdi eller
signifikans, kvantitativt null, nullsiffer, 0.
NULL ALLELE (Silent allele, Silent mutant,
Silent mutation; Silent section of a chromosome,): Null allel, et ikke-funksjonelt gen kopi
forårsaket av en mutasjon, dvs. et allel som ikke
uttrykkes i fenotypen fordi det enten ikke
produserer et proteinprodukt (på molekylnivå)
eller produserer et ikke-funksjonelt protein. Null
alleler kan ikke adskilles fra tap av et locus hvis
en bare beror seg på en fenotypisk observasjon.
Null alleler oppstår pga. null mutasjoner som kan
skyldes base substitusjoner, base forflytninger
eller et fullstendig tap av locuset i genomet som
koder for proteinet. Mutant allel som ikke
produserer et protein, kalles protin null (kan
påvises gjennom Western analyser), et som ikke
produserer RNA, kalles RNA null (kan påvises
gjennom Northern analyser eller DNA sekvensering) og et genetic null er et allel som har
samme fenotype homozygot som heterozygo,
men med en mangel som ødelegger det
angjeldende locus. Se: Missense mutation, Null
mutation og Samesense mutation.

NULL HYPOTHESIS (H0): Innen statistikk,
nullhypotese, en hypotese som skal testes, enten
aksepteres eller forkastes for en alternativ hypotese, dvs. hypotesen at ingen virkelig forskjell
eller assosiasjon eksisterer mellom to grupper,
populasjoner, utvalg eller mellom et antatt
gjennomsnitt og det observerte gjennomsnitt.
Med andre ord, at enhver observerbar forskjell
mellom to grupper er direkte forårsaket av
tilfeldigheter, prøvetakingsfeil, eksperimentelle
feil eller sjanse og har ingen systematisk årsak.
Nullhypotesen regnes som sann inntil det
motsatte er bevist. Hvis prøvegjennomsnittet
ligger mer enn to standardfeil (Se: Standard
error) fra det antatte gjennomsnitt, kan H0
forkastes ved 95 % konfidensnivået (Se:
Confidence limits). Det vil si at hvis den kalkulerte
sannsynligheten av en observerbar forskjell er lik
eller mindre enn det valgte signifikansnivået, blir
nullhypotesen forkastet for den alternative
hypotesen (H1) og forskjellene betraktet som
signifikante. I en hypotesetest skjer en Type I feil
når nullhypotesen (H0) forkastes når den i
virkeligheten er sann; en Type II feil er når
nullhypotesen (H0) ikke forkastes når den i
virkeligheten er feil (noe som ofte forekommer
hvis prøvestørrelsen er for liten). En Type I feil
anses mer alvorlig og dermed viktigere å unngå
enn en Type II feil. Se: Hypothesis.
NULLIFICATION: Opphevelse.
NULLIPARA: Hunn som ikke har født, ikke gitt
avkom.
NULLIPLEX: Nulliplex, polyploid hvor alle homologe kromosomer bærer det samme recessive
allelet til et gitt gen, i motsetning til at det er det
dominante gen som opptrer flere ganger.
NULLISOMY: Nullisomi, aneuploid tilstand der
begge medlemmene i et homologt kromosompar
mangler (2n - 2), dvs. tilstanden i en euploid
celle, vev eller individ der begge de homologe
kromosomene mangler i kromosom komplementet.
NULL CELLS: Innen immunologi, null celler,
lymfoide celler som mangler de karakteristiske B
og T-celle antigenene der noen er ikke-cytolytiske, andre cytolytiske (K-celler og NK-celler).
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NULL MUTATION: Nullmutasjon, mutasjon som
resulterer i et totalt funksjonstap til den sekvens
hvor den forekommer. Se: Null allele.

NUMERICAL PHENETICS: Numerisk fenetikk,
hypotesen at relasjonene mellom organismer kan
bestemmes gjennom å kalkulere en overordnet,
uvektet likhetsverdi. Se: Numerical taxonomy.

NULL NAME: Se: nomen nullum.
NUMB: Valen, nummen, forfrossen, stiv, følelsesløs.
NUMBER (no.): Nummer, antall, tall (positive heltall, integer), mengde, numerisk styrke, nummerere, telle, regne. Antall observasjoner symboliseres innen statistikk med n (N).
NUMERAL: Talltegn, tallord.
NUMERICAL (Quantitative): Numerisk, tallmessig, består av tall istedenfor bokstaver. Se:
Quantitative.
NUMERICAL ABUNDANCE: Numerisk rikelighet, tallmessig mangfold, antall individer av en
spesiell dyre- eller planteart som er til stede i et
gitt område.
NUMERICAL CHARACTER: Se: Quantitative
character.
NUMERICAL CLADISM: Numerisk kladisme,
fylogenetisk systematikk (kladisme) utredet ved
hjelp av datamaskin. Se: Cladistic method og
Phenetic classification.
NUMERICAL HYBRID: Numerisk hybrid, hybrid
nedstammet fra sammensmeltning av gameter
med forskjellig haploid antall av kromosomer.
NUMERICAL METHOD: Se: Numerical taxonomy.
NUMERICAL MUTATION (Polyploidy): Mutasjon som forandrer antall kromosomer i en
cellekjerne gjennom polyploidi (mer enn to
parede (homologe) sett av kromosomer) eller
aneuploidi (et unormalt kromosomantall pga. et
ekstra eller et tapt kromosom). Kromosom
anomaliteter kan omfatte to hovedgrupper, den
ovenfor nevnte numeriske typen og den strukturelle typen som omfatter fire former: Tap
(deletion), dublisering (dublication), inversjon
(inversion) og translokasjon (translocation). Se:
Polyploidi og Aneuploidy.

NUMERICAL RESPONSE: Innen økologi,
numerisk respons, relasjonen mellom antallet
eller fekunditeten hos en populasjon av predatorer (eller parasittoider) og tettheten av byttedyrene (eller vertene).
NUMERICAL TAXONOMY (Numerical method,
Numerical phenetics, Taxometrics): Numerisk
taksonomi, studiet av relasjonene mellom taksa
gjennom å benytte numeriske likhetsverdier på et
stort antall karakterer (>50) slik at en kan rangere
gruppene basert på «total likhet» (overall
similarity), dvs. en numerisk sammenligning av
stort antall av karakterer som er gitt lik vekt og
som scores likt for alle gruppene som sammenlignes og der individene grupperes kun ut fra de
observerte likhetene. Numerisk taksonomi er
primært en form for fenotypisk klassifikasjon der
målet er å definere såkalte taksospecies (Se:
Taxospecies og Phenon). Imidlertid, tilgjengeligheten av visse fundamentale data fra f.eks. DNA
studier, har modifisert metoden slik at den er
anvendbar til bruk innen fylogenetisk klassifikasjon. Innen numerisk taksonomi er hver strain
(eller OTU, Operational Taxonomical Unit), testet
ut fra de karakterer som benyttes. Resultatet
uttrykkes i form av + eller - (0 eller 1). Hver OTU
kan på denne måten bli definert ved et sett av
enkle symboler. Disse dataene blir så videre
behandlet i en datamaskin. Se: Statistical metod,
Operational Taxonomical Unit, Taxonomy og
Taxospecies.
NUMERICLATURE: Numeriklatur, forsøk på å
uttrykke den naturlige klassifikasjonen (Se:
Classification) av dyr med tall, slik at hvert takson
blir representert med en numerisk kode hvis
struktur indikerer gruppens taksonomiske posisjon, nivå (rang) og tilknytninger (slektskap).
NUMERO (no.): Tall.
NUMEROUS: Som er tallrik, tallsterk, omfattende.
NUMMIFORM: Sirkulær, mynt-formet, oval.
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NUNATAK HYPOTHESIS: Hypotesen som forklarer uregelmessigheter i utbredelsen av visse
plantearter ved at de har overlevd istider på isfrie
fjellområder (nunatakker) omgitt av lavereliggende isbreer.
NUPTIAL: (1) Brude-, bryllups-, relatert til
giftemål og bryllup; (2) Adferd knyttet til paring og
reproduksjon under paringssesongen, som f.eks.
hanner og hunner av enkelte sosiale insektarter
som svermer, «danser», sammen under
paringsleken over bakken om sommerkveldene
(Se: Nuptial flight).
NUPTIAL COLOURATION: Paringsdrakt.
NUPTIAL FLIGHT: Paringsflukt, paringsdans hos
sosiale insekter. Se: Nuptial.
NURSE CELLS: Ernæringsceller, cellene som er
intimt forbundet med og som bidrar til ernæringen
til oocyttene, ova og eggene. Se: Oocyte, Ova og
Egg.
NURSING: Sykepleie, barnepleie, ammende, diegivende.
NURTURE: Næring, oppfostring, oppdragelse,
miljøfaktorer, nære, ernære, oppfostre, oppdra.
Nurture or nature, debatt som angår om
menneskets adferd er bestemt av miljøet enten
prenatalt eller under personens livsløp, eller
gjennom personens genetiske arv.
NUTANT (Drooping, Nodding): Hengende,
nikkende; det å ha en tupp bøyd horisontalt.
NUTATION (Circumnutation): (1) Nikke (spesielt ufrivillig nikking); (2) Rytmisk rotering, spiralbevegelsen av enden av en plante som vokser.
NUTHATCH:
Spettmeis (Sitta
europaea),
spurvefugl i spettmeisfamilien (Sittidae).
NUTMEG: Muskat, muskatnøtt som kommer fra
muskattreet (Myristica fragrans) i muskatnøttfamilien (Myristicaceae), opprinnelig hjemmehørende på Bandaøyene i Molukkene. Øyene som
også kalles Krydderøyene, ligger i Indonesia.
Beslektede varianter er papuamuskat (Myristica
argentea) fra Ny-Guinea og Bombay-muskat
(Myristica malabarica) fra India. Muskat inne-

holder det hallusinogene stoffet myristisin. I lave
doser er ikke muskat farlig, men misbruk av
krydderet muskatnøtt, kan gi forgiftning.
NUTRIA: Beverrotte, sumpbever (Myocastor
coypus), gnager (orden Rodentia) i familien Myocastoridae.
NUTRICISM: Symbiose der den ene
partnerne har alle fordelene. Se: Symbiosis.

av

NUTRIENT: Næringsstoff, næringsmiddel, nærende, ethvert stoff eller element som en
organisme trenger for å leve, vokse og reprodusere, inkludert mat, vann og luft. Omfatter for
dyr, karbohydrater, proteiner (Se: Essential
amino acids) og fettstoffer (lipider; Se: Essential
fatty acids), visse mineraler, og sporelementene
(Se: Essential elements) ved siden av essensielle
metabolitter som vitaminer og andre vekstfaktorer
som inntas gjennom maten (dietten). Disse
stoffene inngår i næringssykler, materialsykler.
Plantene tar opp enklere stoffer som nitrat og
vann fra jorden og karbondioksid fra luften som
kombineres gjennom fotosyntesen til aminosyrer
og proteiner. Nutrient density, næringsinnholdet i
relasjon til mengden kalorier næringsstoffet inneholder. Desto større næringsmessig tetthet, jo
mindre kalorier. Se: Biogeochemical cycles og
Nutritional requirements.
NUTRIENT CYCLE (Nutrient cycling): Se: Biogeochemical cycle.
NUTRIENT BROTH: Medium som brukes til
kultur av mer eller mindre patogene bakterier;
inneholder pepton, matekstrakter og NaCl.
NUTRIENT SALT: Næringssalt, plantenæring,
plantenæringssalt, plantenæringsstoff, en gruppe
uorganiske forbindelser som er nødvendige for
planters vekst, dvs. er nødvendig for organismenes metabolisme. Næringen omfatter makronæringsstoffer som trenges i store mengder og
mikronæringsstoffer som trenges i små mengder.
Innen hydrobiologi brukes næringssalter først og
fremst om fosfor-, nitrogen- eller kalium forbindelser.
NUTRITION: (1) Næring, ernæring, mat, føde,
næringsmiddel, råmaterialet som er nødvendig
for liv og livets opphold på jorden, og som
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konsumeres gjennom de metabolske forbrenningsprosessene; (2) Næringsopptak, det å ta inn
(ete, spise), bryte ned og fordøye, absorbere og
assimilere, mat for vekst, opprettholdelse,
fornyelse og reproduksjon; (3) Strategien ett dyr
bruker for å oppta de stoffer (kjemikalier) de
trenger for å leve, vokse og reprodusere.
Mattypen og konsumpsjonsprosessen varierer
avhengig av organismegruppe og art. To
hovedformer for næringsopptak forekommer: (a)
Den autotrofe måten hos plantene, og (b) den
heterotrofe måten hos dyr. Hovedkategoriene av
mat hos dyr er proteiner, karbohydrater,
fettstoffer og uorganiske salter (f.eks. nitrater,
fosfater), mineraler (f.eks. kalsium, jern) og vann
(Se: Autotroph og Heterotroph); (4) Nedkomme.
NUTRITIONAL: Ernæringsmessig, nærings-,
med referanse til ernæringsforholdene.
NUTRITIONAL REQUIREMENTS: Ernæringsmessige krav, de essensielle minimumsbehovene av stoffer til vekst og opprettholdelse en
organisme trenger. Makronæringsstoffene et dyr
trenger, omfatter slike som trenges i større
mengder som C, H, O, etc., mens mikronæringsstoffene omfatter dem som trenges i minimale
mengder (sporelementer, vitaminer). Plantenes
næringsemner er kun CO2, vann, forskjellige
uorganiske salter og lysenergi i form av
elektromagnetisk stråling for å drive fotosyntesen. Dyr og enkelte mikroorganismer trenger
imidlertid for å kunne leve, vokse og reprodusere,
opptak av organiske stoffer, karbon, essensielle
aminosyrer og vitaminer, produsert av plantene
eller gjennom andre dyrs vekst. Se: Nutrient.
NUTRITIVE: Nærende, næringsrik.
N.V. (Non visus, Non viso, Non vide): Forkortelse for: Ikke sett, jeg har ikke sett.

NYCTINASTY (Sleep movements): Orienterende bevegelser i planteorganer som respons på
forandringer mellom natt og dag i lys eller temperatur. Se: Nastic movement.
NYCTIPELAGIC: Vannlevende organismer som
migrerer til overflaten om natten.
NYCTIPERIOD: En periode av mørke, den
mørke fasen i en lys-mørke syklus. Se:
Photoperiod.
NYCTITROPISM: (1) Orienterende respons hos
planter om natten, tendensen enkelte planter har
til å innta posisjoner om natten som er forskjellig
fra om dagen; (2) Bevegelser hos planter som
respons til en stimulus som er størst eller kun fra
en bestemt retning. Se: Tropism.
NYCTOPHOBIA (Noctiphobia): Unormal frykt
for mørket eller natten, forårsaket av de skremmende tankene om hva som kan hende en om
natten.
NUCTURIA: Unormalt mye nattlig urinering.
NYMPH: Nymfe, seksuelt umodent stadium av
insekter før klekkingen, men som ligner på det
voksne stadium bortsett fra at vingene mangler
(men eller forekommer som små knopper som
vokser i størrelse for hvert instar, Se: Instar) og
kjønnsorganene ikke er utviklet. Nymfestadier
forekommer hos de exopterygote insektene som
gjennomløper ufullstendig (hemimetabol) metamorfose (dvs. mangler metamorfose i et
puppestadium). Eksempler på dette er gresshopper, kakerlakker og øyenstikkere. Mange
nymfer er gode indikatorer på vannkvalitet. Se:
Hemimetabolous, Holometabolous og Metamorphosis.

NYCT-: Prefiks som betyr natt.

NYMPHOSIS: Nymfose, transformasjonsprosessen fra nymfe til puppe. Se: Nymph og Pupa.

NYCTALGIA: Nattlig smerte.

NYXIS: Punktering, gjennomboring.

NYCTANTHOUS: Som blomstrer kun om natten.
NYCTIGAMOUS: Refererer til blomster som er
åpne på natten og lukket om dagen.

214

O
O: Forkortelse for: (a) Ordovicium (Ordovicium
period), og (b) oksygen (oxygen).
O2 og O3: Forkortelse henholdsvis for: Molekylært oksygen (gass som utgjør 20,8 % av
jordens atmosfære (i form av oksider, ca.
halvparten av jordskorpen; dioksygen er den form
(allotrop) som benyttes i den cellulære respirasjonen) og ozon (Ozone). Se: Oxygen.
OAK: Eik, eiketre, to arter eik i bøkefamilen
Fagaceae forekommer i Norge: Sommereik
(Quercus robur) og vintereik (Q. petraea).
OASIS (pl. Oaces): Oase, område i en ørken
med tilstrekkelig vann for plantevekst. Vannet i
en oase kan nå overflaten naturlig eller nåes
gjennom å grave en kunstig brønn.
OAT (Oats): Havre (Avena sativa), art i gressfamilien (Poaceae) og den tredje viktigste kornarten i Norge etter hvete og bygg. Havreslekten
Avena tilhører stammen Avenae i gressfamilien
som er en annen gruppe enn bygg, hvete og rug
som tilhører hvetestammen (Triticeae). Havre
med sin åpne blomsterstand (risla), skiller seg
mye fra akset hos i de andre artene. Wild outs,
floghavre (Avena fatua), regnes som et ugress i
Norge, floghavre slekter på vanlig havre, og de to
artene kan krysses med hverandre (vanlig havre
har 42 kromosomer, det samme har floghavre, og
begge stammer fra vill Avena sterilis). Havre som
er selvbefrukter og danner homozygote (rene)
linjer, er glutenfri, proteinrikt og regnes som sunt
for folkehelsa. Floghavre gjør skade ved å
konkurrere med kulturplantene om næring, lys og
vann. Mye floghavre i åkeren fører til redusert
avling.
OB-: Prefiks som betyr mot, motsatt orientert,
noe opp-ned, på denne måte.
OBCORDATE: Omvendt hjerte-formet.
OBESE: Korpulent, svær, tykk, ekstrem feit.
OBESITY (Overnutrition): Overvektig, fettsyke,
korpulense (Se: Obese), ha unormal høy vekt

pga. mengden fettceller i forhold til normal
kroppsmasse, noe som skyldes inntak av flere
kalorier enn det som forbrennes. En vekt som er
ca. 20 % eller mer (25 % for kvinner) over det
som er det normale for sin alder, høyde og kjønn,
tilsvarer overvekt. Slik overvekt øker faren for
sykdommer, bl.a. diabetes. Overskudd av visse
stoffer som jern, mineraler eller visse vitaminer
tatt gjennom dietten, er også uheldig og kan
medføre sykdommer. Se: Body mass index.
OBEX: Enhver populasjonsbarriere.
OBIIT (Obit, latin Obitus): (1) Død, han døde
(benyttet spesielt foran datoen på gravstener); (2)
Minnegudstjeneste, messe holdt for sjelen til en
død person; (3) Nekrolog.
OBIMBRICATE: Det å ha regulært overlappende
skjell eller skall.
OBJECT: (1) Hensikt, mål, øyemed, tanke; (2)
Innvende, gjøre motinnlegg; (3) Innen museologi,
objekt, gjenstand, et fysisk materiale uansett hva
det består av. Objekter innen zoologi, omfatter
dyr, innen botanikk, planter, innen geologi, sten,
innen paleontologi, fossiler, etc. Objekt er
generelt en ikke-spesifikk term for et «eksemplar» (specimen) eller artefakt (artifact), kulturgjenstand (latin «arte factum», kunst, laget ved
håndverk, dvs. gjenstand skapt av mennesket
(artefakt benyttes innen kulturminnesektoren).
OBJECTIVE: (1) Mål, formål; (2) Virkelig, objektivt, ikke et spørsmål om mening, beviselig
korrekt (motsatt av subjektivt, individuell mening;
Se: Subjective); (3) Objektiv, linsen eller linsene i
et optisk instrument (f.eks. mikroskop) som ligger
nærmest objektet som skal betraktes (termen
refererer av og til også om speil benyttet i samme
hensikt) (Se: Ocular).
OBJECTIVE SYNONYM: Objektivt synonym, ethvert av to eller flere forskjellige navn som er gitt
det samme takson og som er basert på den
samme typen. Objektive synonymer er ganske
vanlige på slektsnivå innen zoologi, da, av
forskjellige årsaker, to slekter kan omfatte sam-
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me typeart. I mange tilfeller har en taksonom
etablert nye slektsnavn fordi han antok det
nødvendig, uten å kjenne til at andre hadde
tidligere etablert en slekt som omfattet den
samme gruppe av arter. Se: Subjective synonym,
Synonym og Type.
OBLATE: (1) Oblat, flattrykt ved polene; (2) Liten
rund skive benyttet til å forsegle brev; (3) Merke
som dokumenterer noe, som stadfester; (4)
Person viet til religiøst arbeid; (5) Alterbrød.
OBLIGATE (Obligatory): (1) Essensiell, forplikte, fremtvinge, forskriftsmessig, måtte, nødvendig, tvinge; (2) Organisme som er helt
avhengig av en spesiell levemåte (livsstil), dvs.
som krever spesielle miljøfaktorer for vekst,
overlevelse og reproduksjon og ikke i stand til å
leve i noen annen type av miljø. I praksis, som
krever en spesifikk og livsviktig ernæring for
gjennomføring av livssyklus. Er et samliv mellom
organismer obligat, er det livsnødvendig for
begge partnerne gjennom hele livssyklus (Se:
Facultative og Obligate parasite).
OBLIGATE AEROBE: Obligat aerob, organisme
som må ha molekylært oksygen for å leve. Se:
O2 og Oxygen.

aksen hos en organisme eller en annen gitt
struktur.
OBLIQUE: Skakk, skjev, skrå, det å avvike fra
det perpendikulære (loddrette) eller horisontale.
OBLITERATE: (1) Uklar, utydelig; (2) Utslette,
tilintetgjøre, fjerne totalt fra minnet eller fra
gjenkjennelse.
OBLIVIOUS: Glemsom, glemsk, mangle hukommelse, minne, eller mangle bevisst kunnskap,
uoppmerksom eller ubekymret over hva som
foregår rundt en.
OBLONG: Avlang, langaktig, avvik fra en firkantet eller rund form pga. forlengelse.
OBS. (Observed): Forkortelse for: Observert.
OBSERVATION: (1) Observasjon, iaktagelse; (2)
Data, måling; (3) Bemerkning.
OBSCURE: (1) Dekket, dulgt, dunkel, fordunkle,
formørke, mørk, skjult; gjøre uklart og vanskelig å
forstå; (2) Vagt, ikke klart forstått eller uttrykt;
vanskelig å definere; usikkert; (3) Fjern,
fjerntliggende, avsides; (4) Relativt ukjent, ikke
oppdaget eller kjent.

OBLIGATE ANAEROBE: Obligat anaerob,
organisme som kun kan leve i fravær av
molekylært oksygen, dvs. veksten blir inhibert
eller organismen dør i nærvær av molekylært
oksygen. Se: O2 og Oxygen.

OBSOLESCENCE: (1) Prosessen med en gradvis reduksjon eller tap av et takson; (2) Gradvis
opphør av en fysiologisk prosess.

OBLIGATE APOGAMY: Se: Parthenapogamy.

OBSOLETE: Ufullkomment, utydelig, obskurt,
ikke distinkt; dårlig utviklet, atrofiert (imperfectly
developed). Se: Atrophy.

OBLIGATE PARASITE (Obligatory parasite):
Essensiell parasitt, parasitt som er fysiologisk
avhengig av et parasittisk levevis under hele eller
deler av livssyklus. Se: Parasite og Facultative
parasite.

OBSTACLE: Hindring, forhindring, hinder.
OBSTIPATION: Alvorlig eller komplett forstoppelse (constipation), vanligvis i forbindelse med
avføring.

OBLIGATE SAPROPHYTE: Se: Holosaprophyte.
OBLIGATE SYMBIONT: Essensiell symbiont, en
organisme (symbiont) som er fysiologisk avhengig av å etablere en relasjon med en vert av
en annen art. Se: Facultative symbiont.

OBSTRUCTION (Blockage): Tilstopping, hindring, sperring, forsinkelse, blokkering, blokkering av den normale passasje i et organ.
OBTURATOR: Enhver struktur som lukker et
hulrom. Se: Occlusor.

OBLIQUE: Skjev, det verken å være parallell
eller loddrett i forhold til den longitudinelle hoved-
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OBTUSE: Butt, stump, avrundet (blunt), ikke
spiss eller skarp; det og møtes i en vid vinkel. Se:
Acute.
OBTUSATUS: Stump, butt.

varmfront ved å kutte av varmfronten nedenfra.
Det kan skje når en kaldfront beveger seg
raskere enn en varmfront; (3) Innen kjemi,
innelukking av væske eller absorpsjon av gass i
henholdsvis en krystall eller et fast stoff.

OBUMBRATE: Overhengende, som delvis dekker.

OCCLUSOR: Organ eller muskel somlukker en
åpning. Se: Obturator.

OBVERSE: (1) Omvendt, det motsatte av noe;
(2) Som smalner inn mot basis (om bladform); (3)
Det å være vendt mot en observatør eller
opponent.

OCCULT: Gjemt for synet.

OBVOLENT: Som bøyer innover eller nedover.
OCCAM'S RAZOR (Ockham's razor, Principle
of parsimony): Begrep eller aksiom som sier at
hvis det forekommer alternative hypoteser
angående naturforhold som alle er i overenstemmelse med fakta (premissene), skal den
enkleste hypotesen foretrekkes, dvs. den som
krever færrest antagelser (pluralitas non est
ponenda sine necessitate). Se: Parsimony.
OCCASIONAL: Leilighetsvis, tilfeldig, som forekommer nå og da.
OCCASIONAL SPECIES: Tilfeldig art, art som
observeres av og til i et gitt område eller habitat,
men som ikke er et permanent medlem av den
naturlige assosiasjonen av organismer i området.
OCCIDENTAL: (1) Vestlig, vesterlandsk, av eller
relatert til landene i vest; (2) En innbygger eller
innfødt i et vestlig land (westerner).
OCCIPITAL: Bakhode-, nakke-, av, relatert til
eller lokalisert inni eller nær baksiden av hodet,
skallen. Occiput, bakhode, nakke.
OCCLUDE: (1) Blokkere, stoppe, hindre, forhindre; (2) Lukke til, lukke sammen (Occlusal
surface, den overflaten som er i kontakt med
nabotannen.)
OCCLUSION: (1) Lukking, tillukning, tilstopping,
tetting, f.eks. en blodlevring som forhindrer blodstrømmen i en blodåre; (2) Innen odontologi,
posisjonen til tennene når kjevene er lukket; (3)
Innen meterologi, okklusjon, atmosfærisk prosess
under lavtrykk, der en kaldfront løfter opp en

OCCUR: Forekomme, hende, inntreffe, skje.
OCCURENCE: Hendelse, begivenhet, f.eks. forekomsten av en organisme.
OCEAN: (1) Uhyre utstrekning; (2) Osean, hav,
verdenshavet: (a) Det store sammenhengende
sjøområdet som okkuperer all overflate på jorden
bortsett fra landet og innlandssjøene, (b) vannmassene som okkuperer jordens havbassenger
(Nord- og Sør-Atlanteren, Nordlige- og Sørlige
Stillehavet, Indiske hav og det Arktiske hav).
OCEAN ACIDIFICATION: Havforsuring, forsuringen av verdenshavene gjennom reduksjon i pH
nivået pga. opptak av CO2 fra atmosfæren eller
andre kjemiske forandringer i havet som
medfører økt surhet. Antropogen havforsuring
refererer til forsuring pga. menneskets aktiviteter.
Se: pH.
OCEAN CURRENTS: Havstrømmer, de relativt
raske strømmene i havet i motsetning til mer
saktegående havdrifter. Det er havstrømmene
som settes i gang av vind og variasjoner i sjøvannstettheten som er med på å opprettholde
jordens varmebalanse gjennom overføringer av
varme fra lavere til høyere breddegrader. Senere
påvirkes strømmen av jordrotasjonen (corioliskraften) og utformingen av havbassengene.
Effekten av corioliskraften medfører at jordrotasjonen leder til at havstrømmer (og vinder) i
nord-sør-retning bøyes av; på den nordlige
halvkule dreies nordgående bevegelser mot øst,
de sørgående trekkes mot vest
OCEANIA: Oseania, Stillehavsøyene og det omgivende hav, dvs. det sentrale og sørlige
Stillehavet inkludert Mikronesia, Melanesia og
Polynesia, inkludert New Zealand (enkelte inklu-
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derer Australia og det malaysiske arkipelag med i
Oceania).
OCEANIC: Oseanisk, de åpne oseaniske havområder utenfor kontinentalsoklene. Se: Neritic
zone.
OCEANIC CRUST: Havbunnsskorpe, den relativt
tynne jordskorpen som befinner seg under
havbassengene. Geologisk sett er både den øvre
og nedre del av havbunnsskorpen som omfatter
fjellmasser dekket av sedimenter, ung sammenlignet med de kontinentale skorpene. Til sammen
utgjør jordskorpen og mantelen, litosfæren. Se:
Lithosphere of the earth og Mantle of the earth.
OCEANIC TRENCH: Dyphavsgroper, de bratte,
dype nedsenkningene, gropene eller rennene, på
havbunnen som er forårsaket av subduksjon
(subduction), dvs. på grunn av at en oseanisk,
tektonisk plate har møtt (glidd under) en annen
tilsvarende eller en kontinentalplate. Norskerenna
som er opptil 700 meter dyp og 50 – 95 km vid
ved sørvest kysten av Norge, er eksempel på en
dyphavsrenne (gjennomsnittsdybden i Norskehavet er ca. 100 m), men den er ikke forårsaket
av subduksjon. Men det er f.eks. Aleutergropa i
det nordlige Stillehavet som er 370 mil lang med
en maksimal dybde på 8 109 meter. Se: Trench.
OCEANIC ZONE: Oseanisk sone, havregionen
utenfor kontinentalhylla dypere enn 200 m.
Organismene i den oseaniske sonen lever i kontinentalskråningen (de bathyale og abyssale
soner) på mer enn 200 meters dybde. Havbunn
(ocean floor) refererer til havbunnen under
lavvannsmerket (også den nerittiske sone), mens
havbassengbunnen er begrenset til jordens havbassenger. Havbunnen utgjør 361 millioner km²
som er 71 % av hele jordens overflate på 510
millioner km². Se: Neritic province og Zonation of
the sea.
OCEANODROMOUS: Som migrerer i de oseaniske områdene. Se: Anadromous, Catadromous
og Potamodromous.
OCEANOGRAPHY: Oseanografi, havforskning,
vitenskapen om havet, havets utbredelse, dybdeog bunnforhold, strømmer og drift, vannkvaliteter,
fysiske og kjemiske egenskaper, organismer
(marin biologi) og menneskets påvirkninger og

utnyttelse av havressursene, dvs. studiet av alle
havets aspekter. Se: Hydrobiology, Limnology og
Marine biology.
OCEANOPHILOUS: Det å leve og trives i oseaniske habitater.
OCEANOPHYTE: Oseanofytt, plante (oseanisk
plante) eller planteliv i oseanene, havene.
OCELLATE: Det å ha øyeflekker eller øyelignende flekker. Se: Ocellus.
OCELLUS (pl. Ocelli): Ocellus, lyssensitive,
enkle øyeorganer hos leddyr og andre virvelløse
dyr, som består av lyssensitive celler og en linse.
Se: Mosaic vision.
OCHLOPHOBIA (Demophobia): Unormal frykt
eller sosial angst for sammenstillinger av folk,
menneskemengder.
OCHRACEOUS: Som er blek-gul, brun-gul.
OCHRE: Oker, gult eller rødt fargestoff, mineralform av jern(III)oksid, brukt som pigment.
OCHRE MUTATION: Innen genetikk, såkalt
«nonsense» mutasjon, mutasjon som forandrer
ethvert kodon til et sluttkodon (UAA) i mRNA,
dvs. som avslutter (terminerer) en polypeptidkjede hos eukaryoter og prokaryoter. Se: Amber
mutation, Codon og Opal mutation.
OSHROLEUCOS: Som er gulaktig, hvitlig gul;
polert.
OCT- (Octa-, Octo-): Prefiks som betyr åtte, åtte
ganger.
OCTAN: Som opptrer hver åttende dag.
OCTAVE: Oktav, intervall som har et frekvensforhold lik 2:1.
OCTIPARA: Det å ha født åtte unger.
OCTO-: Se: Octa-.
OCTOMITOSIS: Se: Hexamiosis.
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OCTOPLOID: Octoploid, det å ha et kromosomantall som er åtte ganger det haploide antall (åtte
kromosomsett). Se: Ploidy og Polyploidy.

ODONTOBLAST: Odontoblast, celle i radulasekken som sekrerer tenner (dvs. raspetungen
(rudulaen) hos bløtdyr).

OCTOPOD: Åttearmet blekksprut, enhver art
med åtte armer og stilkfrie sugekopper uten
hornring, i orden blekkspruter (klassen Cephalopoda) i rekken Mollusca. Kun nautilus blekkspruten (Argonauta argos) blant disse, har ytre
skall.

ODONTOGENESIS: Odontogenese, dannelse og
vekst av tenner.

OCULAR: (1) Okkulær, øye-, syns-, med referanse til øyet; (2) Innen optikk, okular, okular
linse, linsen eller kombinasjon av linser som
fungerer som forstørrende linser når en ser på
bildet som objektivet nærmest øyet har dannet.
Se: Objective.

ODONTOPTHY: Odontopati, sykdom i tenner
eller deres tannfester.

OCULATE: Det å ha fotosensitive organer, øyer.
OCULIFEROUS: Det å bære øyer.
OCULO-: Prefiks som betyr øye.
OCULOMYCOSIS: Oculomykose, soppinfeksjon
i øyet.
OCULONASAL: Med referanse til øyet og nesen.
OCULUS: Øyet; en flekk formet som et øye.
ODD: (1) Ulike, parløs, overskytende, ekstra,
noen få, enkelt, reserve; (2) Sær, underlig,
besynderlig, snurrig, rar.
ODD NUMBER: Oddetall, heltall, integer, tall som
ikke er delelig med to (kan ikke deles likt i
grupper av to). Se: Even, Integer og Prime.
ODIOUS: Som er avskyelig, frastøtende, motbydelig, forhatt.
ODIUM: Hat, motvilje, avsky, vanakte.
ODOMETER: Telleverk, instrument for å måle
avstand reist med et kjøretøy.
ODONA: Det å ha tenner.
ODONTO-: Prefiks som betyr tann. Odontic,
tann-.

ODONTOLOGY (Dentistry): Odontologi, studiet
som omfatter tenner, deres struktur, utvikling,
abnormaliteter og sykdommer.

ODOUR (Odor): Duft, odør, lukt (stinkende),
organiske luktstoffer som ofte forekommer i lave
konsentrasjoner, men som kan medføre stort
ubehag has dem som blir eksponert; reaksjonene
kan omfatte fra kvalme til søvnløshet. Odør kan
stamme fra både metallurgiske prosesser,
jordbruk og diverse andre prosesser som
omfatter organisk materiale. Odorant, substans
som har en odør og som tilsettes for sikkerhets
skyld, et spesielt luktfritt produkt for å gi en
distinkt, ubehagelig lukt som advarsel mot fare
ved inhalering. Luktterskelen settes ofte lik den
konsentrasjon da halvparten av et frivillig
testpanel sniffere kan kjenne lukten. Deodorant,
kosmetisk produkt som blir benyttet som godlukt
for å eliminere, redusere, kamuflere, forbedre
kroppens egen lukt fra nedbrytningen av bakterier i forbindelse med svetting (perspiration).
ODOUR TRAIL (Odor trail): Luktspor, det
kjemiske sporet (trail pheromon, trail substance)
som insekter setter etter seg og som følges av
andre insekter av samme art til redet eller bolet.
ODYNACUSIS: Hypersensivitet i øreorganet, slik
at støy blir smertefull.
ODYNOMETER (Algesiometer, Algometer):
Odynometer, instrument for å måle grad av
sensivitet for smertefulle stimuli.
OECOLOGY: Se: Ecology.
OEDEMA (Dropsy, Edema): Ødem, væskeansamling, vattersott, unormal stor væskeansamling i kroppens intercellulære vevsrom,
spesielt det subkutane vevet. Væskeansamlingen
kan være lokalisert pga. blokkering av lymfeårer
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eller veneblod, noe som øker den vaskulære
permeabiliteten, eller den kan være systemetisk
og skyldes lever-, hjerte-, nyre- eller lungesykdommer. Men ødemer kan også skyldes for
høyt saltinntak, høyt insulin produksjon, hormon
ubalanser eller metallergier. Ødemer forekommer
ofte ved betennelser, inflammasjoner.
OEDEMATOUS: Som er ødematøs, vev som er
unormalt oppsvulmet, væskefyllt.
OENOLOGY: Se: Enology.
OESOPHAGOSTOMOSIS (Esophagostomosis,
Nodular intestinal worm infection): Oesophagostomose, tarmsykdom hos husdyr, geit og
griser, og primater, som skyldes knutemark
(rundmark i familien Strongylidae) som er typiske
beiteparasitter. Disse rundmarkenene infiserer
direkte fra infisert jord (pga. avføring, faeces),
dvs. de har ingen mellomvert. O. bifurcum er en
vanlig art blant knutemarken. Knutemark hos
primater, f.eks. Oesophagostomum stephanostomum, O. bifurcum og O. aculeatum, har også
vært rapportert fra menneske.
OESOPHAGUS: Spiserør, fremre del av tarmkanalen fra strupehodet eller svelget (Se:
Pharynx) til magen. Spiserøret kan inneholde hos
enkelte fugler og insekter, en utposning, krås
(Se: Crop). Hos mennesket er spiserøret ca. 23
cm langt.
OESTROGEN (Estrogen): Østrogen, en gruppe
hunnlige kjønnshormoner som hovedsakelig
produseres i ovariet hos virveldyr. Som de andre
kjønnshormonene, er østrogener steroider (C18)
avledet av kolesterol. Østrogen har en rekke
fysiologiske effekter, stimulerer utviklingen av
egg, utviklingen og opprettholdelsen av de
hunnlige sekundære kjønnskarakterer og reproduksjonsadferden, og hos pattedyr som mennesket, kontrollerer østrogen menstruasjonssyklus og forbereder uterus for et svangerskap
ved eggløsningen (ovulasjonen).
OESTRUS (Estrous, Heat, Oestrous, Oestrum): Brunst, paringslyst, løpetid, perioden for
maksi-mal seksuell mottagelighet hos hunnlige
pattedyr (dvs. ikke-primater); de tilbakevendende
perioder med «hetetokter» (heat) særlig i
forbindelse med eggløsningen (ovulasjonen) da

sannsynligheten for paring er størst. Se: Oestrus
cycle.
OESTRUS CYCLE (Oestrous cycle, Sexual
cycle): Brunstsyklus, syklus i forbindelse med
løpetiden, den perioden av maksimal seksuell
mottagelighet hos pattedyrhunner (bortsett fra de
fleste primater; Se: Menstrual cycle) som vanligvis forekommer ved eggløsningen. Brunstsyklusen omfatter fem faser: (a) Pro-oestrus
(follikulære fase): Vekst av de Graafiske follikler i
ovariet og sekresjon av hormonet oestrogen, (b)
oestrus (løpetid): Eggløsningen, hunnen er
seksuelt aktiv og klar til og pare, (c) metoestrus
(luteale fase): Dannelsen av det gule legemet
(corpora luteum) i ovariet etter oppsprekkingen
av follikelen, (d) dioestrus: Sekresjonen av
hormonet progesteron fra det gule legemet for å
klargjøre uterus for implanteringen av egget, og
(e) anoestrus: Tilbakeføringen til utgangspunktet
skjer det ingen befruktning. Men skjer det en
befruktning fortsetter det gule legemet å
produsere hormoner. Hos mennesket og enkelte
aper, ødelegges mukus membranen i uterus etter
progesteron stadiet, hvis befruktning ikke skjer.
Løpetiden omfatter både en adferdsmessig og en
fysiologisk forandring som er hormonelt kontrollert, for å klargjære kroppen for reproduksjon
(graviditet). Hos enkelte arter av pattedyr, forekommer også utseendemessige forandringer
som fungerer som seksuelle stimuli for hannen. I
motsetning til hannene som er kontinuerlig
seksuelt aktive i reproduksjonsperioden, er
hunnen mer eller mindre seksuelt inaktiv utenom
løpetiden. Lengden på syklus avhenger av art,
store pattedyr har vanligvis en årlig syklus med
en klart definert paringssesong (monoestrus)
både for hanner og hunner, mindre arter kan ha
flere sykluser per år (polyoestrus) som hos
menneske med hannen alltid seksuelt aktiv. Se:
Ovulation.
OFFAL: Avfall, åtsel, skyller, søppel, innmat,
skrap.
OFFICIAL CORRECTION: Innen biosystematikk:
(1) Korreksjon utgitt av Kommisjonen; (2) Feil
eller utelatelse i en tidligere publisert opinion. Se:
Code og Commission.
OFFICIAL INDEX: Innen biosystematikk, offisiell
indeks, liste over navn eller arbeider som er gjort
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ugyldige (Se: Suppressed) eller erklært invalid
gjennom Kommisjonens (Se: Commission)
arbeid. Følgende lister ajourføres innen zoologi:
Official Index of Rejected and Invalid FamilyGroup Names in Zoology, Official Index of
Rejected and Invalid Generic-Group Names in
Zoology, Official Index of Rejected and Invalid
Specific-Group Names in Zoology, og Official
Index of Rejected and Invalid Works in Zoology.
OFFICIAL LIST: Innen biosystematikk, offisiell
liste, liste over navn eller arbeider som er bevart
(Se: Concerved) eller erklært valid gjennom
Kommisjonens (Se: Commission) arbeid. Det
ajourføres følgende lister innen zoologi: Official
list of Family-Group Names in Zoology, Official
list of Generic Names in Zoology, Official list of
Specific Names in Zoology, og Official list of
Works Approved as Available for Zoological
Nomenclature.
OFFSHORE: Offshore, utaskjærs, på sjøen, til
havs; utenfor land i motsetning til innaskjærs,
inne ved land, på eller i land. Se: Inshore.
OFFSPRING (Progeny): Avkom, etterkommere,
barn, slekt, den første generasjon av avkom som
produseres seksuelt eller aseksuelt av et gitt
forelderpar. Se: Descendant og Progeny.

potensiell forskjell på én volt produserer en strøm
på én ampere. Eller med andre ord, en enhet lik
motstanden i en leder der det går en strøm på én
ampere som gir et én-volts potensial over lederen
(og lederen ikke er årsaken til den elektromagnetiske kraften). Se: Conductance, Ohm’s
law og Siemens.
OHM’S LAW: Ohms lov, elektrisk strøm er
direkte proporsjonal med spenningsforskjellen
(volt), og invers proporsjonal med motstanden
(når andre egenskaper som temperatur blir holdt
konstant). Se: Ohm.
O'HARA'S DISEASE: Se: Tularemia.
O'HIGGIN'S DISEASE: Se: Argentine Haemorrhagic fever.
-OIDEA: Bokstavendelsen for en overfamilie
(superfamily) innen zoologisk nomenklatur.
-OIDEAE: Bokstavendelsen for en underfamilie
innen botanisk og bakteriologisk nomenklatur.
OIKE: Se: Habitat.
OIKOLOGY: Se: Ecology.
OIKOS: Se: Habitat.

OGIVAL: Av, relatert til eller som har en form
som et hvelv (Se: Ogive); spissbue-formet,
gotisk.
OGIVE (pl. Ogives): (1) Gotisk bue, spisset bue,
diagonal ribbe tvers over en hvelving, noe som
har en profil lik en Gotisk bue; (2) Ogive, grafen
til en kumulativ frekvenskurve eller frekvensfordeling (som viser den numeriske fordeling av
data); (3) Det koniske hodet hos en rakett eller
missil (som beskytter mot oppvarmingen gjennom atmosfæren).
OGIVES: (1) Se: Ogive; (2) De lysere og mørkere
båndene på overflaten av en dalbre som strekker
seg fra side til side, buet i bevegelsens retning,
og som dannes spesielt nedenfor kraftige brefall.
Se: Glacier.
OHM (): Ohm, elektrisk motstand, SI måleenhet
(Se: SI units) for elektrisk motstand definert som
motstanden i en strømkrets (leder) der en

OIKOSITE: En stasjonær eller festet parasitt eller
kommensal til verten.
OIL: (1) Olje, petroleum, blanding av forskjellige
fettstoffer (lipider) som er flytende ved romtemperatur og som ikke er blandbare med vann.
Naturlige plante- eller dyreoljer er enten flyktige
blandinger av terpener og enkle estere eller
glyserider av fettsyrer (f.eks. triglyserider, tre
fettsyremolekyler knyttet til glyserol) som er
flytende ved vanlig romtemperatur. Mineraloljer
som er blandinger av hydrokarboner lik bensin
(petroleum), er dannet fra fossile mikroorganismer som døde for millioner av år siden. Bensin
er vanligvis produsert ved raffinering av råolje
(flytende petroleum før den kjemisk-fysiske
raffineringen (rensing, konvertering), men etter at
naturgassen og vannet i råoljen er fjernet) (Se:
Fat og Petroleoum); (2) Oljemaling (oils).
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OIL BEETLES: Oljebiller, arter i slekten Meloe
blant plasterbillene (Meloidae). Larven kalles
triangulin og lever et parasittisk levevis.
OKAZAKI FRAGMENT (Replication intermediate): Innen genetikk, Okazaki segment, kort
fragment (ca. 150 - 200 nukleotider hos eukaryoter) av nylig syntetisert DNA under DNA
replikasjonen. Under fordoblingen av DNAhelixen og syntetiseringen av nye DNA tråder,
kan DNA polymerase kun syntetisere DNA i en
retning, fra 5’ til 3’. Men når trådene splittes fra
hverandre, vil en replikasjon skje langs en
forelder tråd som går fra 5’ til 3’, mens den andre
tråden går fra 3’ til 5’. På den såkalte «leading
strand» kan DNA syntetiseres kontinuerlig fra 5’
til 3’, men på «lagging strand» kan DNA syntesen
kun skje når en strekning av DNA tråden er
eksponert og som da vil skje i motsatt retning av
oppsplittingen av DNA-helixen (men fortsatt fra 5’
til 3’) og ved hjelp av Okazaki segmenter.
OLD: Gammel, avlagt, brukt, dreven, klok.
OLD SNOW: Gammelsnø, avsatt snø der omvandlingen til firn er kommet så langt at den
opprinnelige formen på snøkrystallene er borte.
Se: Firn og Snow.
OLEAGINOUS: Som er oljet, griset, det å
produsere olje, det å inneholde olje, fettstoffer
(lipider).

OLIG- (Oligo-, Oliga-): Prefiks som betyr få, lite,
knapp, mangel av et eller annet slag.
OLIGOAEROBIC: Organismer som kan leve og
vokse ved lave oksygenkonsentrasjoner.
OLIGOCENE: Oligocen, den tredje geologiske
epoken innen Paleogen (for 34 – 23 millioner år
siden) i Tertiær (65 – 2,6 millioner år siden). Se:
Geological time scale, Miocene, Paleogene og
Tertiary.
OLIGODYNAMIC: (1) Kjemisk aktiv i meget små
mengder (Se: Trace element); (2) Produsert i
ekstremt lave kvantiteter eller med svake krefter.
OLIGOGENE (Key gene, Major gene, Switch
gene): Oligogen, gen med en markert fenotypisk
effekt, f.eks. et gen som kontrollerer en kvalitativ
karakter eller én av to alternativer innen
Mendelsk arv. Se: Major gene og Polygene.
OLIGOGENIC: Oligogenisk, fenotypiske karakterer eller karaktertrekk som kontrolleres av et
samvirke mellom et fåtall gener i motsetning til
polygene karakterer. Se: Phenotypic og Polygenic.
OLIGOGYNY: (1) Oligogyni, paring av en enkelt
hann med et fåtall hunner (Se: Polygyny); (2) Tilstedeværelse av et fåtall hunner i én insektkoloni,
f.eks. flere funksjonelle eggleggende dronninger i
en koloni (Se: Polygyny).

OLEIFEROUS: Som er oljeførende.
OLFACTION: Luktesans, det å lukte, prosessen
å lukte.
OLFACTIVE: Med referanse til luktesansen.
OLFACTOLOGY: Det vitenskapelige studiet av
lukt og luktesansen.
OLFACTORY: Olfaktorisk, lukt-, med referanse til
lukt. Luktesansen er knyttet til luktreseptorene i
luktorganene (i f.eks. nesen), som er følsomme
for luft- og vannbårne kjemikalier. Stimuleres
luktcellene overføres informasjonen til hjernen via
luktnervene (olfactory organ, nese; olfactory
pollution, luktforurensning; olfactory property,
aroma, lukt).

OLIGOHALINE: (1) Oligohalin, delvis brakkvann,
saltholdighet mellom 0,5 - 3o/oo (eller 5o/oo) (Se:
Euryhaline, Freshwater, Holeuryhaline, Mesohaline, Polyhaline og Stenohaline); (2) Organismer
som er tolerante for kun moderate variasjoner i
saltholdighet.
OLIGOLECITHAL EGG: Et egg med en
begrenset mengde plomme. Se: Centrolecithal
egg og Telolecithal egg.
OLIGOLECTIC (Oligotropic): Oligolektisk, det å
selektere kun noen få; insekter som samler
pollen fra kun et fåtall forskjellige blomsterarter.
Se: Oligotropic.
OLIGOMER: (1) Polymer med relativt få strukturelle enheter, dvs. relativ lav molekylvekt (Se:
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Polymer); (2) Innen biokjemi, makromolekylært
kompleks dannet gjennom ikke-kovalente bindinger, med få makromolekyler (proteiner, nukleinsyrer) (Se: Monomer).
OLIGOMEROUS: Som har færre deler eller
organer enn relaterte former.
OLIGOMICTIC: (1) Oligomiktisk, sediment som
inneholder partikler av samme størrelsesgruppe,
eller sedimentært berg eller sten som er
sammensatt av fragmenter av kun én type
materialer (Se: Polymictic); (2) Se: Stratification
(of lakes).
(THE) OLOGIES: Enhver gren av vitenskapene,
gren av kunnskap; tema under studium ved en
skole eller universitet der det trenges omfattende
og spesialiserte kunnskaper. «Ecology» er et
eksempel på en «ology».
OLOGONITROPHILOUS: Det å leve og trives i
habitater med et lavt nitrogen innhold.
OLIGONUCLEOTIDE: Oligonukleotid, kort nukleinsyrekjede (DNA, RNA; ofte produsert i et
laboratorium) som består fra to til opptil ca. 20
nukleotider. Oligonukleotide probe, meget korte
prober som kan identifisere forandringer i enkeltbaser i DNA. (En oligonukleotid av en gitt lengde
angis ved å benytte suffikset -mer til tallet som
angir antall nukleotider tilstede.) Se: Polynucleotide.
OLIGOPELIC: (1) Områder, substrater og habitater med grov, leiraktig konsistens; (2) Bunnavleiring på innsjøer med lite innhold av leire.
OLIGOPEPTIDE: Oligopeptid, protein fragment
eller molekyl som inneholder mindre enn 25
aminosyrer koplet sammen til en polypeptid
kjede.
OLIGOPHAGOUS: Som utnytter kun et begrenset antall fødeemner. Se: Monophagous og
Polyphagous.
OLIGOPHYLETIC: Som stammer fra få aner,
stamfedre. Se: Monophyletic og Polyphyletic.
OLIGOPOD: Det å ha få ben.

OLIGOPYRENE: Oligopyren, med redusert antall
funksjonelle spermier (spermatozoer); spermie
som mangler større deler av det normale,
haploide genom og derfor ikke er i stand til å
befrukte et egg (Se: Ovum). Apyrene, spermier
som totalt mangler genomet (kjernen).
OLIGOSACCHARIDE: Oligosakkarid, enkelt sukker, lineært eller forgrenet karbohydrat på 2 - 10
monosakkarider. Se: Monosaccharide.
OLIGOSAPROBIC: Oligosaprobisk, akvatiske
miljøer med lite organisk materiale, høyt oksygennivå og hvor organisk materiale dekomponeres meget sakte (minimalt med gjæringsprosesser), eller det å leve i oligosaprobiske miljøer.
Se: Katharobic, Mesosaprobic og Saprobic.
OLIGOTHERMIC: Oligotermisk, tolerant eller
begrenset til relativt lave temperaturer. Se:
Polythermic.
OLIGOTOKOUS: Som har et relativt lavt antall
avkom per ungekull, f.eks. fugler som legger fire
egg eller mindre. Se: Biparous, Ditokous, Monotokous, Polytokous og Uniparous.
OLIGOTRAPHENT: Akvatiske planter som er
karakteristiske for næringsfattige vann. Se: Eutraphent og Mesotraphent.
OLIGOTROPH: Oligotrof, enhver organisme som
kan leve og vokse i et relativt næringsfattig miljø.
OLIGOTROPHIC: (1) Oligotrofisk, ferskvann med
lav primærproduksjon, lav næringstilgang og lavt
innhold av de næringssaltene som er nødvendige
for de fotosyntetiske (grønne) plantene og dermed med redusert fauna og flora. Hypolimnion
får ikke oksygenunderskudd i løpet av sommeren
i oligotrofe vann (Se: Hypolimnion). Oligotrofe
innsjøer er dype og relativt sett, karakterisert ved
å være geologisk unge med liten litoral og
sublitoral sone. Det motsatte til oligotrofisk, er
eutrofisk (Se: Dystrophic, Eutrophic, Mesotrophic
og Stratification (of lakes)); (2) Oligotrofisk,
enhver organisme som er lite næringskrevende
eller som har et begrenset næringskrav (Se:
Oligotroph).
OLIGOTROPIC (Oligolectic): Oligotropisk, det å
besøke kun et lite antall forskjellige blomster for
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nektar; insekter som benytter kun et begrenset
antall plantearter. Se: Monotropic, Nectar og
Polytropic.

OMBROCLEISTOGAMIC: Blomster som forblir
lukket under regn og hvor selvbefruktning forekommer.

OLIGOXENOUS (Oligoxeny): Innen parasittologi, parasitt som benytter kun få vertsarter for å
fullføre livssyklus. Se: Autoxenous, Dixenous,
Heteroecious, Heteroxenous, Monoxenous og
Trixenous.

OMBROPHILOUS (Ombrophile): Det å leve og
trives i habitater eller regioner med mye nedbør,
høy nedbørsmengde. Se: Ombrophobic.

OLIGOZOOIC: Det å ha kun et fåtall dyrearter
eller antall individer i et gitt habitat.
OLIGOXIC: Habitater med redusert oksygen
konsentrasjon. Se: Anoxic og Normoxic.
OLIVACEOUS: Som ligner eller har en farge lik
olivengrønn.
OLIVE: Oliven, oliventre (Olea europaea), små
trær i oljetrefamilien, oliventrefamilien (Oleaceae) som stammer fra kyststrøkene i de østlige
deler av Middelhavet. Oliven finnes i minst fem
naturlige underarter og i tusenvis av kultivarer
(bare i Italia finnes det minst 300). Olivenfrukten
er et av middelhavslandenes viktigste landbruksprodukter da det benyttes til å utvinne olivenolje.
OLIVIFORM: Oval eller som ligner en oliven i
form.
OLD WORLD: Den gamle verden, den Østlige
halvkule: Eurasia, Afrika og Australasia. Se: New
World.
OLFACTORY: Lukt, luktesansen.
-OM (-OMA): Suffiks som antyder utposning, en
svulst.
OMASUM: Bladmagen, det tredje av fire kamre
som utgjør magen hos drøvtyggere. Se: Rumen.
OMBRATROPHIC: Ombratrofisk, gjeldende orientering, tilpasning, justering eller respons mot
regn.
OMBRATROPISM: Ombratropisme, respons
eller tilpasninger til regn og regnfulle tilstander.
Se: Tropism.

OMBROPHOBOUS (Ombrophobic): Som har
lav toleranse for mye regn, langvarig nedbør. Se:
Ombrophilous.
OMBROPHYTE: (1) Ombrofytt, plante som lever
under sterk nedbørseksponering; (2) Epifytt som
absorberer regnvann fra luften gjennom spesialiserte strukturer.
OMBROTIPHIC: Temporære vanndammer som
er dannet av regn eller smeltet snø.
OMBROTROPHIC: (1) Jord og vegetasjon som
får vann og næringemner fra presipitasjonen,
kondenseringen på bakken av vanndamp i form
av regn (rain), yr (drizzle), sludd (sleet), snø
(snow), hagl (hail) eller graupel (små baller av rim
som dannes når underkjølte vanndråper kondenserer på fallende snøflak). Dette i motsetning til å
motta vann fra kilder og elver (Se: Minerotrophic).
Slike næringsfattige områder er vanligvis hydrologisk isolerte og organismene som lever der er
surhetstolerante. Isolerte områder der hydrologien bestemmes fortrinnsvis av klimaet, kan være
myrer (bogland, peatland) og sumper (mire)
dominert av Sphagnum-moser; (2) Organismer
som får sin næring vesentlig gjennom mineralfattig regnvann.
OMEGA-3 (Linolenic acid): Omega-3, essensiell, flerumettet fettsyre som ikke kroppen selv
kan lage og som inngår cellemembraner, visse
hormon-lignende stoffer og for normal utvikling av
hjerne-, ledd- og synsfunksjoner. Det finnes ulike
typer av omega-3 fettsyrer, der lange syrer (f.eks.
DAH, EPA) finnes i fisk, tran og diverse oljer,
korte (ALA) i valnøtter, soya-, raps- og linfrøolje.
Omega-3 har en en viktig antiinflammatorisk rolle
for bl.a. å forhindre hjertesykdommer, høyt
blodtrykk, artritt (leddgikt) og kreft.
OMEGA-6 (Linoleic acid): Omega-6, linolsyre
(utgangspunktet for de andre omega-6-fettsyrene), essensiell, flerumettet fettsyre som ikke
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kroppen selv kan lage og som forekommer i
planteoljer og kjøtt. Omega-6 er viktig for huden,
slimhinnen og celleoverflatene, og er også en forløper for flere av kroppens signalstoffer og for å
beskytte kroppen mot f.eks. artritt (leddgikt),
diabetes, og multippel sklerose.
OMINOUS: Som er varslende, illevarslende,
uhellsvanger, varsels-, gi det skremmende inntrykket av at noe dårlig eller ondt vil hende.

nesket, griser, rotter og mange fuglearter, er
omnivore. Se: Feeding relationships, Food chain
og Trophic level.
OMNIVOROUS: Som er altetende, det å leve på
et variert og omfattende utvalg av plante- og
dyreføde. Se: Omnivore.
OMODYNIA: Skuldersmerte.
OMPHALOS (Umbilicus): Navle.

OMIT: Unnlate, utelate, springe over, glemme,
forsømme.
OMITIS: Inflammasjon i skulderen.
OMMATIDIUM: Ommatidium, én av komponentene i et fasettøye, et sammensatt øye av mange
ommatidier.
OMMATOPHORE: Ommatofor, bevegelig utvekst
eller stilk som bærer ett øye (som hos snegler, og
som kan være sammenvokst med en tentakkel).
OMNI-: Prefiks som betyr alt, universelt.
OMNICOLOUS: (1) Som lever på meget varierende substrater eller nivåer av sediment; (2)
Materialet som organismer er festet til eller
vokser på.
OMNICOMPETENT: Kompetent i alle forhold og
saker, autoritet til å dømme eller lovlig grunn til å
handle, uansett.
OMNIFARIOUS: Som har omfattende kunnskap,
er belest; ymse, av alle former eller slag.
OMNIPRESENCE: Allestedsnærværelse.
OMNISCIENCE: Allvitenhet, det å vite alt.
Omniscient, det å ha uendelig, universell og
komplett, forståelse og innsikt. Se: Science.
OMNIVORE (All-eating, Diversivore): Alteter,
omnivor, organisme som eter alt, opportunist i
fødevalget, dvs. heterotrofe dyr som har en
variert og uspesialisert diett med både plante- og
dyremateriale, levende og dødt, og som derfor
befinner seg på flere trofiske nivåer. Tarmsystemet er relativt uspesialisert med en tarmflora som kan fordøye et variert fødevalg. Men-

OMSK HAEMORRHAGIC FEVER: Alvorlig virussykdom (Flaviviridae) som infiserer mennesket i
fuktige områder nær Omsk og Novosibirsk i VestSibir. Overføres til mennesket fra smågnagere
via midd.
ONC GENE: Se: Oncogene.
-ONCH- (-oncho-, -oncha, -onchus): Affiks som
betyr tråd, brodd, mothake, krok, hake.
ONCHIUM: Hake som forekommer i kanten av
munnhulen hos visse rundmarker.
ONCHOCERCOSIS
(Craw
craw,
River
blindness): Elveblindhet, onchocercose, sykdom
på mennesket forårsaket av infeksjon med
rundmarken Onchocerca volvulus. Andre arter i
slekten infiserer dyr. Den kløende hudlidelsen
som også kan føre til blindhet infiseres øyet,
overføres til mennesket og dyr gjennom knott og
sviknott som vektorer. Arten er spesielt hyppig
forekommende i tropene i Afrika og Amerika.
ONCHOCERCOMA: Subkutan kul (nodule) som
inneholder en levende masse av rundmarken
Onchocerca volvulus. Se: Onchocercosis.
ONCOGENE (Onc gene): Onkogen, gen som er
resultatet av en mutasjon av normale gener og
som har potensiale til å forårsake at en normal
celle blir kreftcelle (cellulære onkogener; bare
visse celler er mottagelige for transformasjon av
et gitt onkogen). Funksjonelle onkogener er ikke
til stede i normale celler, men en normal celle har
mange «proto-onkogener» som under de rette
betingelsene kan aktiveres til å bli onkogener og
forårsake kreft. Proteinet produsert av et onkogen, kalles onkoprotein. Noen slike onkoproteiner
er kreftmarkører, dvs. er benyttet for å påvise

225

kreft hos en organisme. Mutasjoner i andre gener
eller visse miljøfaktorer som f.eks. en virusinfeksjon (Se: Oncogenic virus), er nødvendige
for at de fleste onkogener skal forårsake kreft.
Onkogener i virus (spesielt innen Retroviridae)
stammer fra normale vertsgener som er
inkorporert i virus genomet og senere mutert.
Slike onkogener kan indusere en neoplastisk
transformasjon som kan gi alvorlig (malign) kreft.
Virus onkogener (v-onc) er også funnet å ha nært
relaterte cellulære homologer (c-onc eller protoonc) i eukaryote kromosomer. C-onc sekvenser
har blitt evolusjonært bevart og homologe gener
er funnet i alle undersøkte virveldyr, også i
laverestående virvelløse dyr som f.eks.
Drosophila. Recessive onc-gener er gener som
gir opphav til svulster (tumorer) etter at de
normale har mistet sin funksjon. I en normal celle
er onkogenene antatt å spille viktige roller i
kontroll av cellevekst og celleutvikling.
ONCOGENESIS (Carcinogenesis, Tumirogenesis): Onkogenese, tumordannelse, eller induksjonen, formasjonen og utviklingen av en (malign
eller benign) svulst (tumor) eller annen neoplastisk utvikling i en organisme.
ONCOGENIC: (1) Onkogenisk, forårsake dannelse av tumører (kreft); (2) Enhver agens
(kjemisk stoff, miljøfaktor, organisme) som kan
indusere svulster (kreft), en transformasjon in
vivo i en celle eller cellekultur. Alle retrovirus har
denne egenskapen da de inneholder gener
(onkogener) som kan transformere en normal
vertscelle til en kreftcelle. Se: Oncogene og
Oncogenic virus.
ONCOGENIC VIRUS (Cancer virus, Tumor
virus): Kreft virus, virus som produserer svulster
(tumor, kreft), ethvert virus som bærer et
onkogen som kan innlemmes i det genetiske
materialet til en infisert vertscelle eller organisme
(pattedyr som fugl) og forårsake unormal vekst
og utvikling. Både DNA og RNA virus kan bære
onkogener, f.eks. DNA virusene human papillomavirus, Epstein-Barr virus og hepatitis B virus
og RNA virusene hepatitis C virus og retrovirusene human T-lymphotropic virus (HTLV-1)
og Rous sarcoma virus (RSV). Det er vist at
mange onkogene virus er i stand til å transformere normale celler in vitro. Se: Oncogene og
Oncogenic.

ONCOLOGY: Onkologi, den del av det medisinske studiet som er opptatt av forebygging,
diagnose og behandlingen av kreft.
ONCOME: (1) Nedbør, regn, snøfall, snødrev; (2)
Begynnelse, utbrudd.
ONCOMIRACIDIUM: (1) Embryo i et egg; (2)
Oncomiracidie, ciliert larve som normalt klekkes
fra egget til haptormark (monogene ikter, klasse
Monogenea).
ONCOSPHERE
(Hexacanth,
Oncospere):
Onkosfære, det første larvestadiet hos bendelmark (klasse Eucestoda) som klekkes fra et egg
etter det har blitt spist av en mellomvert. Utgjør et
sekshaket embryo (hexacanth) der hakene
benyttes til å feste seg og for å trenge gjennom
tarmveggen for å komme til det organet eller
vevet der den vokser ut til det neste stadium (Se:
Bladderworms og Cysticercus). Se: Coracidium
og Metacestode.
ONE GENE-ONE POLYPEPTIDE HYPOTHESIS
(One gene-one enzyme hypothesis): Et-gen-etpolypeptid hypotesen, teorien at hvert strukturelt
gen kontrollerer syntesen av et enkelt polypeptid.
Opprinnelig mente man at ethvert gen koder for
et enkelt enzym (one gene-one enzyme hypothesis), men hypotesen ble siden modifisert da
man oppdaget at gener også koder for proteiner
som ikke er enzymer eller koder for individuelle
polypeptid kjeder da flere enzymer og andre
proteiner stammer fra mer enn ett polypeptid og
derfor fra mer enn ett gen (det enkelte polypeptid
er en underenhet av mer komplekse proteiner).
ONOMETAPHORE: En navn-bærer, en type. Se:
Type.
ONION: (1) Hode, knoll; (2) Løk, vanlig løk, matløk, kepaløk (Allium cepa), art i løkfamilien (Amaryllidaceae). Løk forekommer i mange varianter,
bl.a. gul løk, rødløk og ekstra småvokst sølvløk.
Løk kommer opprinnelig fra Sentral-Asia, hvor
den fortsatt vokser vilt.
ONSET: Anfall, angrep, begynnelse.
ONTOGENESIS: Ontogenese, opprinnelsen og
utviklingen av den individuelle organisme. Se:
Morphogenesis, Ontogenetic og Ontogeny.
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ONTOGENETIC: Ontogenetisk, individets utvikling fra de tidligste stadier til sin død, og da
spesielt de anatomiske, morfologiske og adferdsmessige karakterer. Se: Morphogenesis, Ontogenesis og Ontogeny.
ONTOGENETIC TREE: Innen kladistikk, metode
for polarisering av karakterer der man benytter
den ontogenetiske informasjonen til å avgjøre
den relative apomorfiske og plesiomorfiske situasjonen til karakterene i det taksa som studeres.
Se: Apomrorphy, Ontogeny og Plesiomorphy.
ONTOGENIC MIGRATION: Utviklingsmigrasjon,
migrasjonen mellom forskjellige habitater i løpet
av en organismes ontogeni (utvikling). Se:
Ontogeny.
ONTOGENY (Ontogenesis): Ontogeni, individets utvikling (Se: Ontogenesis), beskrivelsen av
veksten og de utviklingsmessige forandringer
som finner sted hos en enkelt organisme eller del
av organisme, dvs. vekststadiene og det morfologiske, fysiologiske og adferdsmessige utviklingsforløp av et individ fra det befruktede egg
(zygote) gjennom alle livssyklusstadier til det
kjønnsmodne, voksne stadium (eller død). Som
antydet er termen også benyttet om utviklingen
av en del av en organisme, et organ eller en
organell. Med andre ord, ontogenien omfatter
både embryoet og fosterets utvikling før fødselen
i egget eller i morens kropp, alle juvenile stadier
mellom fødselen (eller klekkingen), de kjønnsmodne voksne stadier og det videre forløp når
aldringsprosessene setter inn. Ontogeni står i
kontrast til fylogeni som omfatter artens eller
gruppens utvikling. (Se: Phylogeny). En antagelse om at ontogenien rekapitulerer fylogenien
(law of recapitulation) spesielt når det gjelder
stadiene i embryoet, ble fremsatt i det 19.
århundre. Ideen er nå forkastet. Se: Embryology,
og Progenesis.
ONTOLOGY (Metaphysics): Ontologi, en gren
av metafysikken, læren om tingenes innerste
vesen, teorien om å være, det værende, naturen,
kategoriene og relasjonene av det å være;
hvordan ting («beings») i det hele tatt kan
eksistere. Se: Being, Epistomology og Metaphysics.

ONYCHOSIS: Enhver sykdom i neglene.
OO-: Prefiks som betyr egg.
OOBLAST: En celle som en eggcelle utvikles fra:
Se: Ovum.
OOBLASTEMA (Oosperm): En befruktet eggcelle (ovum). Se: Blastema, Oosperm og Ovum.
OOCYST: (1) Se: Oogonium; (2) Oocyste, utviklingsstadium hos sporozoer dannet etter en
fusjon av gameter og som fungerer som en
smitteenhet for en ny vert, f.eks. hos malaria
festes de nakne oocystene seg som små kuler på
myggmagen, der de produserer sporozoitter som
trenger inn i myggens spyttkjertler og derfra når
myggen stikker, inn i blodet hos mennesket (Se:
Ookinet) (hos Eimera er de omgitt av en resistent
membran); (3) Oocyste, cysten som dannes
rundt to konjugerende gameter; befruktet egg
eller en encystert befruktet hunnlig gamet.
OOCYTE (Primary oocyte): Oocytt, eggcelle,
morcelle, nærmeste forløper til et egg (ovum),
dvs. cellen som gjennomløper meiotisk deling og
produserer egg (ova, de hunnlige gameter).
Størsteparten av den cytoplasmiske veksten
forekommer i oocytten eller den primære cellen. I
et dyrs ovarium under den første meiotiske
delingen, dannes to celler, en sekundær eggcelle
(oocytt, secundary oocyte) og et primært
pollegeme (polcelle, polar body) med meget lite
cytoplasma. Den sekundære oocytten gir videre
opphav til ved andre meiotiske deling, et ovum og
et sekundært pollegeme igjen med lite
cytoplasma. Pollegemene, polcellene, befruktes
ikke, men går til grunne. Men i enkelte tilfeller kan
også den primære polcellen gjennomgå en
meiotisk deling og da gi ett egg og tre polceller.
Hos enkelte arter kan cellen som frigjøres fra
ovariet og befruktes, være på oocytt stadiet. Se:
Gametocyte, Oocyst, Oogenesis, Ovum og
Spermatocyte.
OOGAMY (Oogamous): Oogami, (eggcelle)befruktningen, seksuell reproduksjon der store,
vanligvis stasjonære, hunnlige gameter (eggceller, gamet-embryo) som inneholder næring for
embryoet, befruktes og forenes med små
bevegelige hannlige gameter (spermier). Termen

ONYCHO-: Prefiks som betyr negl.
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er vanligvis knyttet til reproduksjon hos alger. Se:
Egg, Ovule og Ovum.

modningen og befruktningen, f.eks. de kromosomale bevegelsene. Se: Ovum.

OOGAMETY: Oogameti, ekstrem gametisk
dimorfisme karakterisert ved et massivt, ubevegelig ovum og en meget liten bevegelig
spermie.

OOKINETE: Ookinet, mobil zygote eller utviklingsstadium hos visse protozoer, dannet
gjennom kjønnet forplantning. (Hos malariaparasittene er det ookinetene som penetrerer
mygg-magen og danner oocyster under den ytre
tarmhuden.) Se: Oocyst.

OOGENESIS (Ovogenesis): Oogenese, prosessen, dannelsen, utviklingen og modningen av
en eggcelle (Se: Ovum) fra en oocytt (Se:
Oocyte) i gonadene (oogonia) hos dyr. Prosessen oogenese omfatter flere delprosesser som
oocytogenese (mitose), ootidogenese (meiose I
og II) som ender i en endelig modning og
dannelse av et ovum (dvs. prosessen er:
oogonium (oocytogenese) → primær oocytt –
(meiose I) → første pollegeme (forkastes) +
sekundær oocytt – (meiose II) → sekundær
pollegeme (forkastes) + ovum). Samtidig foregår
en folliculogenese som omfatter modningen av
en follikel i ovariet, et tettpakket «skall» av
somatiske celler som omgir den umodne
oocytten. Gonaden (ovariet) inneholder celleforløperne til kjønnscellene (primære oogonia)
som gjennom utallige mitotiske delinger gir
opphav til et stort antall primære oocytter.
Oocyttene er gjerne til stede i ovariet ved fødsel
og antallet antyder derfor det totale antall egg
som kan produseres. Se: Gametogenesis,
Oocyte, Oogonium og Spermatogen-esis.
OOGONIUM (pl. Oogonia): (1) Oogonium,
hunnlig kjønnsorgan (gametangium) hos mange
«primitive planter» (Thallophyta, sopp, alger, lav,
enkelte moser og slimsopper) som korresponderer med archegonium og som i gametofytt
fasen produserer store ubevegelige hunnlige
gameter (oosfærer; en befruktet oosfære kalles
oospore); (2) Enhver umoden kjønnscelle,
kimcelle (primordial germ cell), i ovariet hos dyr
som gjennom gjentatte mitoser gir opphav til
oocyttene. Primære oogonier formerer seg
mitotisk og danner sekundære oogonier som blir
videre omdannet til primære oocytter. Fra
oocyttene dannes egg (ovum) og pollegemer ved
hjelp av meiotiske delinger. Se: Archegonium,
Gametophyte, Oocyte, Oogenesis, Oosphere og
Oospore.
OOKINESIS: Ookinese, serien av forandringer
som skjer i kjernen i et egg (ovum) under

OOLOGY: Oologi, det vitenskapelige studiet av
egg innen zoologien, spesielt samlingen og
studiet av fugleegg med hensyn til deres antall,
form, farge og fargemønster.
OOMYCOTA (Water mo(u)lds): Små sopplignende, filamentøse, eukaryotiske mikroorganismer som reproduserer både seksuelt og
aseksuelt.
OOPHAGOUS: Som eter egg. Oophagy, det å
ete egg; egg kannibalisme. Hos sosiale insekter,
det å ete sine egne eller andres egg i reiret.
OOPHORE: Egg beholderen eller egg kapselen.
OOPHORECTOMY: Kirurgisk fjerning av ovariet.
OOPHORITIS: Inflammasjon av ovariet.
OOPHOROCYSTOSIS: Det å ha cyster i ovariet.
OOPLASM: Ooplasma, cytoplasmaet i en eggcelle eller egg.
OOSPERM (Ooblastema): En befruktet eggcelle
(ovum), zygote eller ooblastema. Se: Oospore,
Ovum og Zygote.
OOSPHERE (Egg, Egg cell, Ovum): Oosfære,
ubefruktet, ubevegelig eggcelle spesielt hos
«primitive planter», alger og sopp, dannet i et
oogonium og som inneholder matreserver til
zygotens tidligste utvikling; en hunnlig moden
gamet klar for befruktning. Etter befruktningen
kalles den oospore. Se: Egg, Oogonium og
Oospore.
OOSPORE: Oospore, tykkvegget spore (encystert zygote) med opplagsnæring som er utviklet
fra en befruktet oosfære hos visse alger, sopp,
moser eller Oomycota. Hos Oomycota kan
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oosporene også dannes gjennom aseksuell
reproduksjon (Se: Apomixis). Se: Oogamy,
Oomycota, Oosperm og Oosphere.
OOTHECA: Oothek, solid sekk hos enkelte
insekter (kakerlakker og knelere) og bløtdyr som
inneholder mange egg.
OOTID (Ovotid): Ootid, én av de fire haploide
eggcellene som resultat fra den andre meiotiske
delingen av en sekundær oocytt (Se: Oocyte) og
som utvikles til en hunnlig gamet (modent egg,
og som er forskjellig fra pollegemene). Se:
Oogenesis.
OOTOCOUS: Som legger egg. Se: Egg.
OOTYPE: Ootype, den del av ovidukten i det
hunnlige reproduksjonssystemet hos de fleste
flatmarkene (rekke Platyhelminthes) der skallet
dannes rundt egget.
OOZE: (1) Sige, sive igjennom, sive langsomt,
flyte tregt, piple fram, tyte. (2) Dynn, gjørme,
slam, bunnslam, mudder, fin pelagisk avsetning,
sediment som bunnfelles på dybder under 2 000
m i den abyssale sonen og de dypere delene av
den bathyale sonen. Slammet kan være enten
biogent (kalk og silisium) eller ikke-biogent (rød
leire). Kalk slammet består vesentlig (minst 30 %)
av uoppløst sand eller rester av foraminiferer
(encellede dyr, globigerina slam) og vingesnegler
(pteropoda, vingesnegl slam) og hvor resten
utgjør et amorft leiraktig materiale. Kalk slam,
silisium slam og radiolar slam, kalles pelagiske
avleiringer. Under 5 000 oppløses silisium slik at
bare ikke-biogen rød leire forekommer.
OOZOOID (Oozoid): Oozoid, ethvert individ hos
kolonidannende arter som er seksuelt produsert
fra et egg og som gjennom knoppskyting
(budding) produserer blastozoid. Se: Blastozooid
og Zooid.
OOZY: (1) Mudret, dyndet, meget fuktig; (2) Som
inneholder eller er sammensatt av gjørme (mudder, slam, dynn); (3) Sakte siving eller drypping
(ut av noe); (4) Gi et kraftig uttrykk av noe (f.eks.
en eller annen kvalitet).
OPALINE: Blålig til melkehvit med en iridiserende glans.

OPAL MUTATION: Opal mutasjon, «nonsense»
mutasjon som forandrer ethvert kodon til slutt
kodonet UGA. Se: Amber mutation og Ochre
mutation.
OPAQUE: Opak, ugjennomsiktig, ugjennomskinnelig. Se: Adiaphanous.
OP. CIT. (Opere citato): Forkortelse for: I det
(ovenfor) siterte arbeid (ikke med sidetall); op. cit.
benyttes i artikler for å unngå en repetisjon av
deler av en bibliografisk referanse som allerede
er presentert.
OPEN COMMUNITY: Åpent samfunn, samfunn
som lett kan koloniseres av andre organismer og
spesielt da det er antatt å omfatte tomme nisjer.
Se: Niche.
OPEN POPULATION: Åpen populasjon, populasjon som relativt fritt kan utveksle gener (relativt
åpen genflyt) med andre populasjoner.
OPEN READING FRAME (ORF): Sekvens av
DNA tripletter som forekommer mellom en startkode sekvens (initiatior codon, vanligvis AUG) og
en stopp-kode sekvens (terminator codon,
vanligvis UAA, UAG, UGA) som kan oversettes,
transkriberes, til mRNA og senere til protein, dvs.
som ikke inneholder en nukleotid-triplett som
stopper translasjonen før dannelsen av en
komplett polypeptid.
OPEN SEASON: Jakttid, tidsrommet for når
jaktbare arter kan jaktes på. Slike definerte
jakttider reguleres i «Forskrift om jakt- og fangsttider i Norge»; myndighet i forbindelse med
forskriften er delegert til Fylkesmannen, Kommunen og Villreinnemnda.
OPEN SYSTEM: Åpent system, et system der
informasjoner, energi og materie kan utveksles
mellom systemet og det omgivende miljø, f.eks.
en levende organisme og dens ytre interaksjoner
med økosystemet. Det i motsetning til et
«isolated system» der slik utveksling ikke finner
sted.
OPERANT CONDITIONING (Instrumental conditioning): Kondisjonering hos dyr der en ønsket
adferd eller spesifikk handling etterfølges
(assosieres) med en eller annen belønning eller
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stimulus
som
forsterker
adferden
eller
handlingen, og der handlingen er viktig (operant,
instrumental) for å produsere resultatet. Prosessen kan også være negativ som når et dyr
assosierer en handling med noe lite behagelig
eller vondt (Se: Negative conditioning). Se:
Conditioning.
OPERATION: (1) Operasjon; (2) Virksomhet,
drift, gang, utførelse, virkning, fremgangsmåte,
prosessen å handle ut fra en reglementert
prosedyre.
OPERATIONAL TAXONOMIC UNIT (OTU):
Innen numerisk taksonomi, klassifisering av
grupper av nært relaterte individer basert på
likhet; enhver individuell enhet eller passende
gruppe som blir benyttet for taksonomisk
sammenligning eller analyse. OTU i moderne
versjon: Gruppering eller en samling (cluster) av
organismer gruppert ut fra DNA sekvens-likhet i
spesifikke taksonomiske markørgener. OTU er
innen forskjellige taksonomiske nivåer når det
gjelder mikroorganismer, en pragmatisk tilnærming til «art» da tradisjonell biologisk klassifikasjon
er vanskelig å tillempe slike organismer. Se:
Numerical taxonomy.
OPERATOR (Operator gene, Regulatory
gene): (1) Operator, operator gen, kromosomalt
segment av DNA som regulerer proteinsyntesen
(aktiviteten til de strukturelle genene) i et operon
gjennom å fungere som bindingsstedet for
repressor proteinet (Se: Repressor protein), dvs.
en nukleotid sekvens som kan gjenkjenne og
binde seg til en repressor eller aktivator protein
og som dermed kan aktivere eller inhibere
transkripsjonen av operonet til mRNA (dvs. slå på
eller av det strukturelle genet; Se: Cistron,
Operator gene, Operon og Regulatory gene).
Operatoren overlapper eller er lokalisert etter
promoteren (Se: Promoter) til genet eller
operonet; (2) Innen adferdsøkologi, organismen
som er målet for et signal, f.eks. predatoren ved
mimikry; (3) Kirurg som opererer; (4) En som
opererer en maskin, et eller annet redskap eller
vet å håndtere vanskeligheter og restriksjoner;
(5) Symbol som antyder eller kan utføre en logisk
operasjon; matematisk funksjon.
OPERCULARIS: Dekket eller utstyrt med lokk.

OPERCULATE: Det å ha et lokk, bære et deksel
(operculum), som lokket festet til foten hos
snegler (og som dekker åpningen når sneglen
gjemmer seg i skallet), gjellelokket hos fisk eller
(mose)kapselen på sporofytten hos moser.
OPERCULIFORM: Det å form som et lokk,
deksel.
OPERCULIGEROUS:
operculum.

Som

har

et lokk, et

OPERCULUM (pl. Opercula): Operkulum, lokk,
stivt lokk, blad eller deksel som enten lukker for
en åpning eller beskytter det underliggende bløte
vevet. Eksempler er gjellelokket hos fisk, lokket i
skallåpningen hos visse snegler og lokket til
kapselen hos moser. Operculigenous, det å
produsere et lokk, et operculum.
OPERE CITATO: I arbeidet sitert. Se: op. cit.
OPERON: Operon, funksjonell, integrert genetisk
enhet (gen cluster) med relaterte funksjoner som
regulerer andre gener som er ansvarlige for
proteinsyntesen (dvs. transripsjonen er under
kontroll av en operator gen). Med andre ord, en
genetisk koordinert enhet som består av en
operator, en promoter og én eller flere
strukturelle gener som transkriberes sammen.
Bindes et repressormolekyl til operatoren, forhindres transkripsjonen av det strukturelle genet.
Andre molekyler (induserere) kan binde seg til
repressor molekylet å forhindre at det bindes til
operatoren noe som dermed medfører at
promoter binder enzymet RNA polymerase som
initierer transkripsjonen. Se: Gene, Operator
gene, Promoter og Repressor gene.
-OPHI- (-ophid-, -ophio-, -ophis): Affiks som
betyr slange (serpent).
OPHIDISM: Ofidisme, forgiftning med slangegift.
OPHIOLOGY: Ofiologi, den del av det vitenskapelige studiet av krypdyr som omfatter
slanger (serpentes). Se: Herpetology.
OPHIOPHAGOUS: Det å ete slanger.
OPHIOPLUTEUS: Larvestadiet (pluteus) hos
slangestjerner (klasse Ophiuroidea), en gruppe
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pigghuder (rekke Echinodermata) som omfatter
totalt ca. 2 000 arter (som lever på hard bunn);
det forekommer ca. 30 arter langs Norges kyst.
OPHIOTOXICOLOGY: Studiet av slangegift.
-OPHTHALM- (-ophthalmi-, -ophthalmo-, -phthalmus): Affiks som betyr øye.
OPHTHALMOCERCARIA(E): En haleikte (cercarie) med øye-flekker. Se: Cercaria(e).
OPIATE: Opiat, opiumsholdig middel, sovemiddel, en gruppe giftstoffer som stammer fra
opium fra valmue planten, Papaver somniferum.
Opiater omfatter bl.a. morfin og de syntetiske
derivatene, som heroin. Opiater benyttes til
smertelindring, men skaper avhengighet ved
misbruk.
OPISOMETER: Opisometer, instrument for å
måle avstandene på et kart. Instrumentet har et
hjul som rulles over kartet der antall omdreininger
viser avstand ved hjelp av en viser på en skala.
OPISTHO-: Prefiks som betyr bak.
OPISTHOSTOMA: Den bakre delen av en kropp
som er delt opp i flere regioner.
OPHTHALMIA: Inflammasjon i øyet.
OPHTHALMIC: Med referanse til synsorganer,
øyer.
OPINION: (1) Opinion; (2) Innen taksonomi, opinion, avgjørelse tatt av Kommisjonen (Se: Commission) som omhandler et spørsmål om bruken
av Koden (Se: Code) i relasjon til et spesielt navn
eller situasjon, og som er publisert i «Bulletin
Zoological Nomenclature».
OPHISTH- (Opisthi-, Opistho-): Prefiks som
betyr bak. Opisthaptor, det bakre festeorganet
hos haptormarkene (klasse Monogenea).
OPISTHOGENESIS: Det å utvikle seg fra den
bakre enden av kroppen og fremover.
OPISTHOGONEATE: Det å ha genitalåpningen
på eller nær kroppens bakende. Se: Progoneate.

OPISTHORCHIOSIS (Cat liver fluke disease,
Chinese liver fluke disease, Clonorchiosis,
Opisthorchiosis sinense, Siberian liver fluke
disease): Opisthorchiose, en relativ ufarlig digen
ikteinfeksjon i gallegangene som skyldes arter i
slekten Opisthorchis, Clonorchis, og Pseudamphistomum (f.eks. O. felineus, O. viverrini, O.
pseudofilineus, O. sinensis og P. truncatum).
Opisthorchiose er utbredt i USSR, de sentrale og
sørlige deler av Europa, Midt-Østen, India og
Amerika. Mennesket, hunder og katter blir smittet
gjennom å spise rå fisk, infisert med infektive
metacercarier av disse parasittene. Se: Clonorchiosis.
OPOPHILOUS: Det å leve og trives i saft eller
det å ete saft; sevjeelskende.
OPOPHYTE: Opofytt, parasittisk plante.
OPPONENT: Motstander, motmann, motspiller.
OPPORTUNIST: Opportunist, person som tar
fordel av og utnytter variable, uforutsigelige og
midlertidige, miljøbetingelser (ressurser); enhver
organisme eller art (opportunistisk art) som er
tilpasset til og umiddelbart kunne utnytte enhver
ny mulighet som måtte oppstå. Opportunistiske
arter har typisk sett, stort spredningspotensiale
og rask populasjonsvekst. Se: r-Selected species.
OPPORTUNISTIC: Opportunistisk, generelt,
umiddelbar utnyttelse av muligheter uansett
planlegging eller prinsipp. Innen økologi, dyr eller
planter som raskt kan utnytte nye ressurser, spre
seg og kolonisere tidligere uutnyttede områder
(Se: r-Selected species). Innen medisin, mikroparasitt eller infeksjon som påvirker en pasient
spesielt når immunsystemet er svekket (Se:
Opportunistic infection).
OPPORTUNISTIC INFECTION: Opportunistisk
infeksjon, sykdom i en vert forårsaket av infeksiøse organismer som ikke normalt er assosiert
med verten. Eksempler er alle infeksjoner som
kan utvikle seg til en (alvorlig) sykdom ved tap av
immunitet, som f.eks. HIV smitte som gir AIDS.
Se: AIDS.
OPPORTUNISTIC MYCOSES: Opportunistiske
mykoser, sopp som normalt ved infeksjon ikke gir
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sykdom, men som kan gjøre det i verter med
svekket immunitet (svekkede forsvarsmekanismer). Slike opportunistiske sopper kan infisere
alle organer i kroppen, omfatter f.eks. arter i
slektene Aspergillus, Candida, Cryptococcus,
Fusarium, Geotrichum og Penicillium.
OPPORTUNISTIC PATHOGEN (Secondary
pathogen): Opportunistisk patogen, organismer
som normalt er frittlevende eller som opptrer som
en normal del av kroppens flora og fauna og er
ikke-patogen, men som under visse betingelser
kan infisere eller bli patogen, f.eks. på grunn av
svekkelse av kroppens normale immunresponser.
OPPORTUNISTIC SPECIES (Kinetophilous
species): Opportunistisk art, art som er tilpasset
(adaptert) til å kunne utnytte variable, uforutsigbare eller temporære omgivelser; arter typisk
sett med høy spredningsevne og rask populasjonsvekst. Se: Opportunistic og r-Selected
species.
OPPORTUNITY: Anledning, sjanse, leilighet, mulighet, høve.
OPPORTUNITY COST: Kostnadene med å
tilfredsstille sine behov og ønsker, uttrykt som
kostnadene ved dermed å måtte ofre en alternativ strategi.
OPPOSITE: Motsatt, som ligger bent overfor, på
den motsatte side, overfor, motsetning.
OPPOSITE POLARITY: Se: DNA.
OPPOSITION: Motstand, strid, motstrid, motsetningsforhold, opposisjon, motpart, motparti.
OPSIBLASTIC: En forsinkelse i kløvningsprosessen og derfor en forlenget periode før
klekking, omfatter spesielt såkalte vinteregg. Se:
Winter egg.
-OPSIDA: Bokstavendelsen på en klasse innen
botanisk nomenklatur.

bakterier), og som dermed gjør dem mer
tilgjengelig for fagocytter (fagocytose fra verten).
Opsoniner er hovedsakelig IgG1 og IgG3 antistoffer. Virkningen kan forsterkes kraftig gjennom
binding av komplement komponenter (opsonic
adherence), en av de viktigste forsvarsmekanismer mot infeksjoner (Se: Immune adherance,
Phagocytosis og Opsonization); (2) C3b komponenten i komplement.
OPSONIZATON (Opsonisation): Modifisering av
overflaten av et partikulært antigen eller invaderende organisme ved at visse ikke-spesifikke
antistoffer i blodet, opsoniner, bindes til disse på
en slik måte at det letter vertscellenes fagocytose. Termen kan enten referere til en
komplement-uavhengig økning i mottageligheten
(kun antigen-antistoff kombinasjon) eller en
komplement-avhengig økning i mottageligheten
(Se: Immune adherence). Se: Opsonine.
OPTIC: Syns-, optisk, synsorgan, øye; synssansen.
OPTICAL ACTIVITY: Optisk aktivitet, evnen
visse substanser har til å rotere polariseringsplanet til plan-polarisert lys når det passerer
gjennom en krystall, væske eller løsning. Dette
inntreffer når stoffets molekyler er asymmetriske
og speilbilder av hverandre, dvs. de er to optiske
isomerer [(+)-d og (-)-l] der en form roterer lyset i
en retning og den andre formen tilsvarende i den
andre retningen (dextrorotatory og laevorotatory)
og med prefiksene (+) og (-). En blanding av lik
mengde av de to isomerene (eller der molekylet
har to deler som er speilbilder av hverandre), er
ikke optisk aktiv (racemisk blanding, benevnes
()-d). Molekyler uten optisk aktivitet, har ikke
noe symmetriplan.
OPTICAL GLASS: Optisk glass, spesielt feilfritt
glass brukt i linser og prismer. Optisk glass er
homogent og fritt for mekaniske feil og optiske
urenheter. Forskjellige former for optisk glass
produseres gjennom tilsetning av spesielle
grunnstoffer.
OPTICAL WINDOW: Se: Atmospheric window.

OPSONIN: (1) Opsonin, antistoff, komplement
protein eller andre substanser som binder seg til
overflaten av fremmede partikler, mikroorganismer eller celler (partikulært antigen, f.eks.

OPTICS: Optikk, den gren av fysikken som omhandler studiet av lys, lysets dannelse, forplantning, mål og egenskaper. Lyset forplanter
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seg rettlinjet gjennom homogent materiale, men
avbøyes eller deles i grenseflaten mellom to ulike
medier, bøyes i et medium forandres brytingsindeksen og kan absorberes og reflekteres.
Geometrisk optikk (stråleoptikk) betrakter lys som
stråler (en abstraksjon), bølgeoptikken baserer
seg på lys som bølger og fysisk optikk forsøker å
beskrive lys som fenomen. Opto-elektronikk
omhandler samspillet mellom den optiske og
elektroniske teknologien, som er opptatt av å
generere, prosessere og kommunisere informasjon der optiske signaler representerer elektriske
kvanta.
OPTIMAL: Optimal, mest fordelaktig, omgivelsene som f.eks. gir best vekst og reproduksjon
hos en gitt organisme eller gruppe. Se: Pessimal.
OPTIMAL FORAGING THEORY (Optimum
foraging theory, OFT): Teorien at den naturlige
seleksjonen favoriserer adferdsstrategier der et
dyr optimaliserer sitt netto inntak av energi per
tidsenhet ved furasjon. Tiden en predator
benytter til furasjon, omfatter både tiden brukt til å
lete opp byttet, drepe og ete det. Med andre ord,
teorien at strategiene for næringsopptak omfatter
avgjørelser eller valg som maksimerer netto
fødeopptak eller eventuelt andre mål på effektivitet i matsanking. OFT ble benyttet spesielt for
å forklare at enkelte predatorer begrenset byttet
til et spesielt utvalg blant alle mulige byttedyr.
Teorien tar utgangspunkt i at det er en balanse
mellom å bruke mye tid og energi på å lete opp
meget energirike bytter i forhold til å bruke
mindre tid og energi på å fange mer vanlige arter,
men ikke så energirike. Men diverse faktorer kan
medføre avvik fra en optimal strategi, f.eks. faren
for selv å bli spist av andre predatorer. Under
OFT-teorien (OFT-begrepet), kan enhver organisme være seg predator, gresser, parasitt eller
parasittoid, betraktes som en predator som eter
bytte, men med en spesifikk predasjons- og etestrategi.
OPTIMALITY THEORY (Optimization theory,
OT): (1) Teorien at dyr som står overfor valgmuligheter eller alternative strategier i utnyttelse
eller utforskning av naturen, alltid vil velge den
muligheten eller adferden som maksimerer
fordelene og minimaliserer bakdelene eller
ulempene; (2) Innen lingvistikk, språkets former

oppstår som det optimale resultat av motstridende begrensninger.
OPTIMAL YIELD (OY): Optimal avkastning, det
maksimalt bærekraftige utbytte, biologisk, sosialt
eller økonomisk. Maximal sustainable yield
(MSY), refererer spesielt til biologiske ressurser,
f.eks. maksimal bærekraftig populasjonsvekst for
en art under gitte miljøbetingelser. MSY ligger
bak modeller som beregner den maksimale
tetthet som gir en optimal produksjon som kan
opprettholdes over tid, dvs. er bærekraftig.
OPTIMUM: (1) Optimum, den maksimalt oppnådde eller oppnåelige verdi under spesifiserte
betingelser; (2) Verdien en uavhengig variabel tar
når en gitt avhengig variabel er maksimert eller
minimalisert; (3) Det punkt da betingelsene,
graden, eller menden av noe er det mest ønskelige (beste); (4) Den optimale situasjon eller nivå
for suksess, vekst og reproduksjon (fekunditet og
foreldreomsorg er vanligvis optimalisert når
fitness er maksimert).
OPTIMUM POPULATION: Optimal populasjon,
optimum antall individer av en art som et område
kan underholde over tid og ideelt sett, med
optimale forhold for individene. Optimal populasjon kan betraktes både fra en økologisk og
økonomisk synsvinkel.
OPTIMUM TEMPERATURE RANGE: Optimalt
temperaturområde, temperaturområdet der dyr
utvikles, formerer seg og overlever best. Hos
mikroorganismer i kultur, kan området omfatte
bare noen få grader. Under optimaltemperaturen
avtar vekstraten sakte med fallende temperatur,
mens veskten over den kan stoppe helt opp og
død inntreffe etter bare få graders økning.
OPTIMUM YIELD: Se: Maximum sustained yield.
OPTIONAL: Se: Facultative.
ORAD: Mot munnen.
ORAL: (1) Muntlig, muntlig eksamen; (2) Av eller
med referanse til munnen, det som er rettet mot
munnen, det som er lokalisert på siden der
munnen befinner seg.
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ORAL CAVITY (Buccal cavity, Cavum oris,
Mouth): Munnen, munnhulen, åpningen der mat
inntas hos levende organismer og hvor vokale
lyder utsendes. Munnhulen er den øvre delen av
fordøyelsessystemet fra rett innenfor forleppene
til svelget (Se: Pharynx).

ORBIVIRUS: Orbivirus, virus slekt innen familien
Reoviridae som kan infisere en rekke virveldyr og
insekter.

ORALLY: Ved hjelp av munnen.

ORCHIECTOMY (Orchidectomy): Orkiektomi,
kirurgisk fjerning av én eller begge testikler.

ORANGE: (1) Oransje, appelsinfarget; (2) Appelsin, appelsintre (Citrus sinensis). Appelsinen,
frukten fra appelsintreet, er en sitrusfrukt i
rutefamilien, sitrusfamilien (Rutaceae). Arten
stammer opprinnelig fra Kina, men dyrkes i
middelhavsområdene, USA og Latin-Amerika.
ORANG-UTANG (The red ape): Orangutang,
menneskeaper i slekten Pongo som lever enslig,
ikke-sosialt, i skogsområder (de er arboreale) i
Sørøst-Asia. Slekten består av to arter som er
endemiske for henholdsvis Borneo (borneoorangutang, Pongo pygmaeus) og Sumatra
(sumatraorangutang, Pongo abelii). Se: Primates.
ORATE: Tale, holde tale(r).
ORB: Himmellegeme, hjul, klode, krets, kretsbane, kretsløp, kule, omgi, omkranse, omringe,
periode, ring, runding, sfære, sirkel, øye.
ORBICULAR: Kule-formet (sfærisk) eller sirkulært (skive-formet, flatt), dvs. tredimensjonalt eller
to-dimensjonalt.
ORBIT: (1) Øyehule, benhulen som holder
eplet; (2) Bøyd eller kurvet bane slik
planeter eller kometer beskriver (under
virkning av solens gravitasjonskrefter) eller
partikler beskriver i et kraftfelt.

øyesom
påsom

ORBITAL: (1) Innen biologi, orbital, det som er i
nærheten eller omgir øyet (orbit er skallens
øyehule hos virveldyr); (2) Innen fysikk, sirkelen
eller den regionen i et atom eller molekyl, der et
elektron med størst sannsynlighet befinner seg;
elektronbanen rundt atomets kjerne. Ifølge
moderne kvanteteori er det ikke mulig å beskrive
elektronets bane da bølgemekanikken sier at
elektronet kun har en viss sannsynlighet for å bli
funnet i et område (sannsynligheten kan beregnes ved løsne Schrödingers bølgeligninger).

ORCHARD: Hage, frukthage, plantasje av frukttrær eller trærne i en slik frukthage.

ORCHIODYNIA (Orchialgia, Testalgia): Smerte
i testiklene.
ORCHIS: (1) Én testikkel; (2) Orkidé i slekten
Orchis eller relaterte slekter.
ORCHITIS:
testikler.

Inflammasjon i én eller begge

ORDER: (1) Et forståelig arrangement av enheter
i en gruppe, dvs. et metodisk og forskriftsmessig
arrangement av enheter slik at korrekt tilsynekomst eller funksjon er oppnådd; (2) Sekvens
eller arrangement av suksessive enheter; (3) Den
etablerte prosedyre eller agenda for et møte; (4)
Sette i orden, systematisk rangering av data eller
objekter, eller forsøk på å arrangere heterogene
enheter i en eller annen form for orden (ordering
system), rekkefølge eller oppstilling; (5)
Autoritativ ordre, befaling, kommando, forskrift
eller direktiv, som skal adlydes; (6) Gi ordre til, gi
ordre for, anvise, bestemme, befale, forordne,
tinge, foreskrive; (7) Bestilling, f.eks. ønsket om
mat på en restaurant; (8) Ro, stillhet, orden; (9)
Innen biologi, orden, kategori innen klassifikasjonssystemet mellom familie og klasse (omfatter
relaterte ordner) og som omfatter én eller flere
relaterte familier. Latinske ordensnavn for dyr
ender vanligvis på –a, hos planter, -ales; (10)
Innen kladistikk, transformeringssekvensen av
karakterer i en karakter med mange uttrykk
(multistate); (11) Innen sosiologi, sosial klasse
definert via felles trekk og egenskaper hos
medlemmene, eller et etablert, ordnet system for
sosial organisasjon, eller en religiøs orden der
medlemmene lever under religiøse betingelser,
lover og krav; (12) Rang, grad av kvalitet eller i
betydning.
ORDER OF MAGNITUDE: Omtrentlig størrelse,
verdien av et tall eller fysisk kvantitet gitt anslagsvis.
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ORDINAL: (1) Ordenstall, ordinaltall, rekketall
(ordinal number), ord som første, annen (andre),
tredje, fjerde, femte, etc. som viser hvor en
spesiell ting befinner seg i en sekvens av ting; (2)
Det å ha en spesifikk posisjon i en nummerert
serie eller sekvens av tall; spesifiert orden eller
rang i en serie; (3) Innen biologi, av, relatert til
eller karakteristisk for en taksonomisk orden; (4)
Instruksjonsbok over daglige oppgaver, eller en
bok som beskriver en ordinasjon (prestevielse).
ORDINATE: (1) Ordentlig, regelmessig, metodisk, arrangert i regulære rekker, figur hvis sider
og vinkler er like, regulær figur; (2) Ordinat, den
vertikale aksen (Y-aksen, ordinataksen) i en todimensjonal graf (kartesisk koordinatsystem),
eller verdien fra et spesifisert punkt i grafen
prosjektert på den horisontale X-aksen (abscisseaksen), og målt parallelt med den vertikale Yaksen (i motsetning til parallelt med X-aksen; Se:
Abscissa); (3) Ordinert (ordained), utnevnt, gjort
til prest i en religiøs sermoni.
ORDINATION METHOD: Ordinasjonsmetode,
metode for å arrangere individer eller egenskaper
etter et eller annet system og langs en eller flere
akser eller linjer.
ORDO NAT. (Ordo naturalis): Forkortelse for: I
naturlig orden.
ORDOVICIAN (PERIOD): Ordovicium (490 - 443
millioner år siden), den andre geologiske
perioden i Paleozoicum (Paleozoic Era), etter
Kambrium og før Silur. Sent under Ordovicium
var havnivået meget høyt og det såkalte
Panthalassic Ocean dekket mye av den nordlige
halvkule. Se: Geological time scale.
ORDURE: Søppel, avfall, skitt, gjødsel.
ORE: Malm, erts, metall, metallisk mineral, et
aggregat eller en konsentrasjon av metalliske
eller metallførende, mineraler, uansett om metallinnholdet er høyt nok til å være økonomisk
drivverdig eller ikke. Metallinnholdet i forskjellige
malmer som er drivverdige, varier mye, f.eks. vil
en drivverdig forekomst av jern måtte inneholde
ca. 20 - 30 % jern, mens en malm med bare 0,5
% kopper, kan være drivverdig.

OREXIGENIC: Det å stimulere appetitten eller
som øker appetitten. Se: Anorexia.
OREXIMANIA: Unormal, ekstrem sult.
ORF (SUBGROUP) (Contagious pustular
dermatitis (stomatitis), Ecthyma): (1) Munnskurv, skurv, virusinfeksjon (Parapoxvirus) i hud,
smitter mennesket gjennom sår; geiter og sauer
er de egentlige vertene; (2) Se: Open reading
frame.
ORGADIUM: Åpent skogssamfunn.
ORGADOCOLOUS: Som lever i åpne skogsområder.
ORGADOPHILOUS: Det å leve og trives i åpne
skogssamfunn.
ORGADOPHYTE: Orgadofytt, plante som lever i
åpne skogsområder.
ORGAN: Organ, kroppsdel, diskret del av en
flercellet organisme som tjener en viss funksjon
eller et sett av funksjoner. Med andre ord, en
vevssamling som er spesialisert til å utføre gitte
funksjoner slik som f.eks. hjertet, hjernen, huden,
øret, øyet, nyrene og lungene hos dyr; eller som
hos planter, blad, røtter og blomster. Et gitt organ
er oppbygd av mange typer vev.
ORGANELLAR GENOME: Organell genom,
refererer til det DNA som finnes i cytoplasmiske
organeller (mtDNA og cpDNA).
ORGANELLE (Cell organelle): Organell, membranbundet struktur i protoplasmaet hos eukaryotiske celler som omfatter meget små, stabile og
distinkte, komponenter med spesialiserte funksjoner eller metabolske roller. I cellen omfatter
organellene: Kjernen, mitokondrier, plastider
(kloroplaster), ribosomer, Golgi apparater, lysosomer, spindelapparatet, mikrokropper og det
endoplasmatiske retikulum. Noen organeller
inneholder DNA, dessuten inneholder mitokondrier og plastider, ribosomer. Disse ribosomene
er forskjellige fra ribosomene i cytoplasmaet, og
syntetiserer organell-spesifikke proteiner som
kodes gjennom det organell-bundne DNA.
Mitokondriene og plastidene er antatt å opprinnelig representere prokaryotiske organismer
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som etter endosymbiose-teorien (SET) har
tilpasset seg et samliv med forløperne til den
eukrayotiske cellen. Under cellens metabolisme
samvirker de forskjellige organellene, der hver
organell som nevnt, har spesifikke funksjoner.
Se: Organ.
ORGANELLE DNA: Organell DNA, det ekstranuklære DNA i mitokondrier og kloroplaster hos
eukaryotene (dyr og planter) og som nedarves
kun gjennom én av foreldrene (vanligvis moren).
Organell-DNA omfatter en rekke gener og forekommer i mange kopier i hver celle.
ORGANIC: (1) Organisk, organisk materie, av,
relatert til eller avledet fra levende organismer.
Med andre ord, det kjemiske materialet som
stammer fra eller bygger opp de levende organismenene; (2) Kjemiske substanser (organic
matter) som inneholder karbon er karakteristisk
for biologiske systemer (livet), dvs. molekyler
med én eller flere karbon atomer, vanligvis også
hydrogen og ofte også oksygen og/eller nitrogen
(CO2 / CO regnes ikke som organisk stoff),
Tidligere ble det antatt at organiske forbindelser
kun fantes i levende organismer, men det viser
seg nå at organisk materie finnes også i ikkebiogenetisk materiale og kan produseres kunstig
(plastikk er et organisk materiale; Se: Inorganic);
(3) Av, relatert til eller som påvirker et
kroppsorgan, f.eks. en organisk sykdom; (4)
Dyre- og planteprodukter som fremskaffes uten
bruk av gjødningsmidler, hormoner, pesticider og
andre giftstoffer; (5) Enkel, naturnær, organisk
livsførsel; (6) Det å ha egenskaper tilsvarende
levende organismer; (7) Fundamentalt, det å
være en integrert del av det totale; (8) Organisk
mat eller et produkt basert på organisk materiale.
ORGANIC ACID: Organisk syre, syrer der de
vanligste er karboksylsyrer som har karboksylgruppen (–COOH), f.eks. eddiksyre, melkesyre
og oksalsyre, og som blir produsert ved et tidlig
stadium under nedbrytningen av organiske stoffer
(mineralisering) og før dannelsen av humus
(humifisering). Organiske syrer farger blå
laksmus rød (lakmustesten; pH <7), kjennes på
sin sure smak, danner hydrogen ioner oppløst i
vann, fungerer som proton giver og aksepterer et
par elektroner under dannelse av en kovalent
binding.

ORGANIC COMPOUND: Organisk forbindelse,
innen biokjemi, stoffer som inneholder karbon.
Se: Organic.
ORGANIC DEPOSITS: Organiske avleiringer,
sedimenter som er dannet av organismer og
deres etterlatenskaper, omfatter f.eks. kull,
koraller, kalk, myr og dyphavsslam.
ORGANIC EVOLUTION: Organisk evolusjon,
den kontinuerlige prosessen hos organismer,
populasjoner og arter hvor forandringer i den
genetiske konstitusjonen skjer som respons på
miljøforandringer. Se: Adaptation og Evolution.
ORGANIC FARMING: Økologisk jordbruk, jordbruk og husdyrhold uten bruk av kunstig
produserte gjødningsmidler (gjødsel, nitrater og
fosfater), pesticider (herbicider, insekticider og
fungicider), veksthormoner, antibiotika eller genetisk modifiserte organismer (GMO). Et økologisk
jordbruk reduserer forurensningsbelastningen på
omgivelsene, bedrer jordbunnskvaliteten (boniteten) og produserer mat uten farlige reststoffer
som bl.a. pesticider og veksthormoner, men
koster mer for forbrukeren.
ORGANIC PRESERVATION: Organisk konservert, refererer til morfologiske fossiler der noe av
det opprinnelige organiske stoffet er bevart (men
geokjemisk forandret).
ORGANIC SOIL: Organisk jord, jord som hovedsakelig består av organisk materie (organic
matter, vesentlig plantemateriale), det i motsetning til mineraljord (Se: Mineral soil). Se: Soil.
ORGANIC WEATHERING: Organisk nedbrytning, nedbryting av berg ved hjelp av dyrs og
planters aktiviteter, både mekanisk (boring og
sprengning) og kjemisk (fra organiske syrer og
det økte CO2-innhold i jorden pga. planters
respirasjon).
ORGANISM: (1) Organisme, et individuelt dyr,
plante eller protoktist, ethvert levende flercellet
(eukaryot, dyr, plante, sopp, mitotisk deling) eller
encellet (prokaryot, binær deling) individ som selv
kan utføre alle livsfunksjoner (Se: Autopoiesis)
som kroppslig opprettholdelse, vekst og reproduksjon. Generelt er en organisme en enhet med
fysiologisk autonomi. Flercellede individer har en
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harmonisk og integrert balanse mellom organellene og cellene som danner vev, organer og
organsystemer. Hos enkelte grupper gjør
imidlertid strukturen og integrasjonen mellom
disse delene, det vanskelig å skille mellom en
individuell organisme og samlingen, kolonien, av
organismer (supraorganismen). Et individ representerer i seg selv, hele artens evolusjonshistorie (Se: Virus); (2) Et system betraktet som
analogt i struktur og funksjon til en levende
organisme (kropp).
ORGANIZER: (1) Region i et embryo under utvikling eller en substans produsert av en slik
region som induserer en spesifikk utvikling i et
udifferensiert vev. Den primære organiserende
regionen i embryoet, er blastoporens lepper som
forårsaker at gastrulaen utvikles til en komplett
organisme; (2) Organisator, en som organiserer.
ORGANO-: Prefiks som refererer til noe som
inneholder organiske grupper eller stoffer.
ORGANOCHLORINES: Klorhydrokarboner, en
hovedgruppe stoffer som stammer fra den
organisk-kjemiske industri. Klorhydrokarbonene
omfatter bl.a. klorin, insekticider, polyklorerte
bifenyler (PCB), PVC og DDT. Klorhydrokarbonene er karakterisert gjennom sin bestandighet, mobilitet og sterke biologiske reaktivitet. De
har vanligvis lang halveringstid, f.eks. for DDT er
halveringstiden 10 år eller mer, for DDE flere tiår. Alle disse substansene påvirker levende
systemer negativt, og er derfor farlige for økosystemene og biologiske sykluser. Se: Organophosphates.
ORGANOGENESIS (Organogeny): Organogenese, organdannelsen under embryogenesen i et
individs utvikling. Med andre ord, opprinnelsen og
den spesifikke utvikling og differensiering av de
funksjonelle enhetene vi kaller organer under et
individs embryologiske utvikling etter gastrula
stadiet når de tre kimbladene er dannet og
korrekt organisert.
ORGANOGENOUS: Som er av organisk opphav,
f.eks. torv. Se: Minerogene.
ORGANOLEPTIC: (1) I stand til å motta en
sansestimulus, stimulere et organ, spesielt et
sanseorgan; det som påvirker eller som

involverer bruken av sanseorganer for lukt eller
smak, syn (farge) eller følelse, som f.eks. mat,
medisiner og rusmidler; (2) Det å involvere
sanseorganer, som f.eks. ved organoleptiske
tester.
ORGANOPHOSPHATES: Organofosfater, organiske fosforforbindelser i form av væske eller
gass som omfatter en gruppe pesticider (f.eks.
Azodrin, Malathion, Parathion, Diazinon, Trithion,
Phosdrin) som er avløpere av stridsgasser
(nervegasser) som ble produsert under de to
siste verdenskriger. Disse stoffene blokkerer det
sentrale nervesystemet ved å inaktivere det
enzymet som er ansvarlig for å bryte ned
acetylcholin (Se: Acetylcholine; kjemisk kommunikasjonsmiddel mellom nerveendene, synapsene) med påfølgende hyperaktivitet og død.
Generelt er organofosfatene mye giftigere for
bl.a. insekter enn pattedyr, og har en kortere
halveringstid enn organoklorinene (Se: Organochlorine). De regnes derfor som «sikrere», men
de kan være karsinogene og langtidseffekten
kjenner man ikke. Se: Carcinogenic.
ORGANO-SEDIMENTARY STRUCTURES: Organisk-sedimentære strukturer, biogent stenmatriale slik som stromatolitter. Se: Stromatolite.
ORGANOTROPH: Organotrof, organismer som
får sin energi fra organisk materiale (kjemoorganotrof) eller som bruker en organisk
substans som elektrongiver (hydrogen eller
elektroner) i fototrofisk metabolisme (fotoorganotrof). Kjemoorganotrofe kan hente energien fra
organiske substanser gjennom gjæringsprosesser og/eller respirasjon, de kan være anaerobe eller aerobe. Fotoorganotrofe omfatter
f.eks. visse fotosyntetiserende bakterier som
bruker relativt enkle substanser som elektrongivere i fotosyntesen. Se: Heterotroph og
Lithotrophy.
ORGAN SYSTEM: Organ system, en gruppe av
organer i en organisme som samarbeider som et
biologisk system for å utføre én eller flere
funksjoner, dvs. de har relaterte roller slik som:
Nervesystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, muskelsystemet, blodåresystemet
(cardiovaskulære
system),
skjelettsystemet,
endokrine system (hormoner), urinveissystemet,
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lymfesystemet, reproduksjonssystemet og immunsystemet. Se: Organ.
ORGASM: Orgasme, klimaks av intens seksuell
opphisselse og vellyst hos mennesket, og som
hos hannene medfører ejakulasjonen av spermier (sæd).
ORICHALCEOUS: Som har en farge eller glans
mellom gull og messing.
ORIENTAL: Orientalsk, østen, østlig, orientaler.
ORIENTAL HEMOPTYSIS: Se: Paragonimosis.
ORIENTAL LUNG FLUKE INFECTION: Se:
Paragonimosis.
ORIENTAL REGION: Orientalske region, orienten, en dyregeografisk region som er en del av
Arctogaea og består av Asia sør for Himalaya
(India) og det austral-asiatiske arkipelag,
inkludert New Guinea og Sulawesi (Indonesia
vest for Wallace-linjen). Dette området viser
likheter med den Etiopiske region (f.eks. elefanter
og neshorn forekommer i begge regioner), men
er også karakterisert gjennom egne endemiske
arter (f.eks. gibbon og orangutang). Denne
regionen inndeles i fire subregioner: (a) Indiske
subregion, (b) Srilankiske subregion, (c) Indokinesiske subregion, og (d) Indomalayiske
subregion. Se: Arctogaea og Zoogeographical
regions.
ORIENTAL SORE: Orientbyll, hudinfeksjon
(kutan leishmaniose) forårsaket av flagellatene
Leishmania tropica og L. major. Se: Leishmaniosis.
ORIENTATION: (1) Orientering, tilegnelsen av en
definert, romlig retning; (2) Orienteringen av et
instrument eller kart i nord-sør retning slik at
kompassretningen stemmer overens med kartets
rutenett; (3) Posisjonsforandring hos et dyr som
respons på en ytre stimulus, dvs. evnen en
organisme har til å justere kroppsposisjonen eller
bevege seg i en spesiell retning i relasjon til
omgivelsene. Orienteringen som avhenger av et
sanseapparat, omfatter forskjellige typer basert
på sansingens natur, f.eks. fototaxis (lys),
tigmotaxis (berøring), galvanotaxis (strøm) og
geotaxis (tyngdekraft). En orientert bevegelse

kalles taxis og er positiv hvis den er rettet mot en
stimulus gradient, negativ hvis den er rettet fra
denne. Andre begreper er: Menotaxis som viser
til en bevegelse i en vinkel til en stimulus,
kleinotaxis som viser til bruk av ett sanseorgan
som må beveges for å bestemme retningen,
tropotaxis som viser til orientering etter
stimulusintensiteten som oppfattet av to parete,
symmetrisk plasserte sanseorganer, og telotaxis
som viser til orientering avhengig av oppfattelse
av objekter på avstand (dvs. i rommet,
forekommer hos leddyr, blekkspruter og virveldyr). Evnen til orientering er avgjørende for å
kunne navigere, det å finne himmelretningen
under f.eks. migrasjon. Fugler (og bier) synes å
ha et «solkompass» slik at de kan navigere etter
sol (og andre stjerner) og en biologisk klokke slik
at de kan kompensere for tidspunkt på døgnet.
Følsomhet for jordens magnetfelt, er også antatt
å spille en rolle under navigeringen for fugl. Se:
Kinesis, Taxis og Tropism.
ORIENTATION REACTION: Se: Taxis.
ORIENTED BASIC RESEARCH: Strategisk
grunnforskning, forskning utført i forventning om
at den vil gi en bred kunnskapsbasis som
forhåpentligvis vil danne bakgrunn for løsningen
av foreliggende eller forventede problemer i nåtid
eller fremtid. Se: Applied science, Pure basic
research og Science.
ORIFICE: Munning, munn, åpning, avløp.
ORIGIN: (1) Opprinnelse, opphav, tilblivelse, herkomst (ancestry, derivation, lineage, parentage);
(2) Vilkårlig startpunkt på en skala; (3) Punkt som
noe starter fra eller stammer fra; (4) Punkt
definert som skjæringspunktet mellom to akser
som i et kartesisk koordinatsystem.
ORIGINAL: (1) Original, prototype, det som en
modell prøver å simulere eller beskrive; (2)
Kilden eller årsaken til at noe oppstår; (3) Det
som er bakgrunnen for en reproduksjon, kopi
eller oversettelse (Se: Original description); (4)
En persons initiativ eller innovative evne; (5)
Eksentrisk eller unik person.
ORIGINAL DESCRIPTION: Innen taksonomi,
originalbeskrivelse, førstebeskrivelse, den første
beskrivelse, etablering og navnsetting av et nytt
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takson. Beskrivelsen kan være en mer eller
mindre komplett beskrivelse av taksonets karakterer uten at det er lagt spesiell vekt på å skille
mellom karakterene i forskjellige nærstående
taksa. Se: Description, Diagnosis og Original
diagnosis.
ORIGINAL DIAGNOSIS: Innen taksonomi,
original diagnose, den opprinnelige, formelle
beskrivelsen av karakterene som skiller et takson
fra andre like eller nært relaterte taksa, og som er
publisert samtidig med forslaget til det nye navnet
på taksonet. Se: Diagnosis og Original description.
ORIGINAL MATERIAL: Innen taksonomi, originalmaterialet, alt fysisk materiale (dyr, planter),
illustrasjoner og beskrivelser, som er brukt av en
forfatter under originalbeskrivelsen av en ny art.
Se: Original description og Original diagnosis.
ORIGINAL SPELLING (Correct original spelling): Innen taksonomi, den opprinnelige
stavemåten av et navn på et takson, og som er
den korrekte stavemåten med mindre navnet og
skrivemåten ikke møter de krav som er satt av
Koden. Se: Code.
ORIGIN OF LIFE: Livets opprinnelse, livets
dannelse på jorden, dannelsen og utviklingen av
de levende organismene fra uorganisk materie
som i henhold til naturvitenskapen, skjedde for
rundt 3 500 til 4 000 millioner år siden. Naturvitenskapen har vanskeligheter med og enes om
en formell definisjon på liv, selv om vi tror vi
gjenkjenner det når vi ser det. På nivå med
kjemiske reaksjoner, blir forskjellen mellom liv og
ikke-liv, vanskelig. Levende ting er oppbygd av
uorganiske stoffer, elementer, som grunnstoffene karbon, hydrogen, nitrogen, oksygen,
fosfor og svovel, som videre organiseres til
molekyler, men hvorledes disse igjen kan
organiseres til noe levende som til og med kan
ha bevissthet om seg selv, forblir et av biologiens
store mysterier. Det er flere oppfatninger om
rekkefølgen på evolusjonens mange mellomstadier, men en antar at livet er oppstått fra
uorganiske stoffer i havet (og med en atmosfære
som var en suppe av ammoniakk, metan,
hydrogen, vanndamp og andre kjemiske stoffer),
og gjennomgikk en kjemisk evolusjon under
påvirkninger av elektriske ladninger (lyn), sollys

og ultrafiolett stråling under dannelse av mer
komplekse molekyler slik som aminosyrer,
proteiner, vitaminer, porfyriner, forløpere til
nukleotidene, etc. Disse gikk etterhvert på mirakuløs måte, sammen i selvrepliserende systemer
omgitt av en membran. Senere gjennomgikk
frittlevende prokaryoter symbiotiske relasjoner
(Se: Endosymbiosis theory) og dannet aerobe
encellede organismer, som igjen gikk sammen og
dannet flercellede organismer, og kjønnet formering oppsto. Alt liv er avhengig av, direkte eller
indirekte, to metabolske prosesser, formering /
replikasjon og kjemosyntese / fotosyntese /
respirasjon. Det antas at nukleinsyrer ble utviklet
før proteiner, spesielt da det viser seg at RNA
(ribozymer) også kan ha enzymatiske funksjoner.
Det er antatt at fotosyntese utviklet seg i den
første tredjedelen av jordens historie, aerob
respirasjon i den siste halvdelen. Se: Life.
ORIGIN OF REPLICATION (Ori, Replication
origin): En spesiell basesekvens i genomet der
en replikasjon av et DNA molekyl starter. Hos
eukaryoter forekommer tallrike slike startsteder
for replikasjonen på hvert kromosom (hos
mennesket opptil 100 000 i én celle) og som
initieres til forskjellig tid (replication timing). I
bakterier, plasmider og virus er det vanligvis bare
ett slikt sted. Den DNA lengden som inneholder
sekvensen for dette startstedet, kalles replikon.
Se: Genome og Replicon.
ORIGIN OF SEX: Kjønnets opprinnelse, evolusjonen av seksuell reproduksjon beskriver hvorledes reproduserende dyr, protoktister, sopp og
planter, kan ha utviklet seg fra en felles stamfar,
en encellet eukaryotisk art. Og hvorledes kjønn
med adskilte hanner og hunner har blitt
opprettholdt, et av de merkeligste fenomener
innen evolusjonsbiologi. Hvorfor finnes det fortsatt to kjønn når aseksuell reproduksjon og
hermafrodittisme forløper raskere og tilsynelatende er langt mer effektivt? (Se: Asexual
reproduction og Hermaphroditism.) Hos prokaryoter regner man med at seksuell reproduksjon går ca. 2 milliarder år tilbake i tid da
bakterier begynte å utveksle gener gjennom
prosesser som konjugasjon, transformasjon og
tranduksjon (Se: Bacterium). Hos eukaryoter
regner man med at kjønn oppsto hos siste felles
eukaryotiske opphav. Noen arter har imidlertid
sekundært mistet kjønnet formering, mens andre
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arter dyr og planter igjen, reproduserer aseksuelt
(Se: Apomixis og Parthenogenesis), men ofte
uten helt å ha tapt muligheten for seksuell reproduksjon. Sex er fysisk og sosialt krevende og
medfører høy genetisk risiko for skadelige
rekombinasjoner og mutasjoner, dessuten føres
kun 50 % av ens egne gener videre. Men formering med sex er vanlig, aseksuell reproduksjon
langt sjeldnere. Det er antatt å ha sin årsak i at
den genetiske variasjonen som dannes gjennom
seksuell formering, gir fitness-fordeler og økt
motstand mot parasitter (Se: Fitness og Red
queen hypothesis), men det forklarer ikke
kjønnets opprinnelse. Problemet utgjør et av de
store aktuelle spørsmål i biologien i dag.
ORIGIN OF SPECIES: Artenes opprinnelse, den
mye brukte forkortelse av evolusjonsbiologen
Charles Darwin’s (1809 - 1882) mest berømte
verk: «Origin of species by means of Natural
Selection or the Preservation of Favored Races
in Struggle for life» som ble utgitt for første gang i
1859. Boka danner grunnlaget for moderne
evolusjonsbiologi.
ORISMOLOGY: Orismologi, det faglige studium
med å definere tekniske og vitenskapelige ord og
termer innen et et gitt fagfelt eller studieområde.
ORNAMENTATION: Ornamentering, detaljene
eller skulptureringen på de ytre overflatene, f.eks.
på et skall eller et eller annet ytre skjelett.
-ORNI- (-ornith-, -ornitho-, -ornis): Affiks som
betyr fugl.
ORNITHICHITE: Fossilt spor eller fotavtrykk etter
en fugl.
ORNITHINE CYCLE: Kjemisk reaksjonssykel der
giftige nitrogenprodukter fra protein katabolismen
og andre nitrogenholdige stoffer, omdannes til
urea, karbamid (tidligere kalt urinstoff), som ikke
er giftig. Se: Urea.
ORNITHOCOPROPHILOUS: Det å leve og trives
i et habitat rikt på fuglemøkk.
ORNITHOGAEA: En zoogeografisk region som
omfatter New Zealand og Polynesia.

ORNITHOGENIC: Sedimenter som er rik på
fugleavføring.
ORNITHOLOGY: Ornitologi, det vitenskapelige
studiet av fuglene, den del av zoologien som
omhandler fugler.
ORNITOPHOBIA: Unormal og irrasjonell frykt for
fugler.
ORNITHOPHILY: Ornitofili, bestøvning (pollinering) av blomster ved hjelp av fugler, f.eks.
kolibrier. Ornitofiliske blomster er uten lukt,
vanligvis sterkt farget (ofte røde eller oransje), og
produserer tyntflytende nektar. Slike planter
vokser overveiende i tropiske områder.
ORNITHOSIS: Ornithose, sykdom hos fugl
forårsaket av bakterien Chlamydia psittaci. Se:
Chlamydiosis.
OROGENY: Orogeni, dannelse av berg og fjellkjeder gjennom foldinger, hevinger og deformasjoner av jordskorpen gjennom laterale, tektoniske sammenpressinger; perioder med dannelse av fjellmassiver ved hjelp av orogenese. Se:
Plate tectonic og Synorogenic.
OROGRAPHIC: Orografisk, av eller med referanse til fjell, fjell- og terrengformasjoner, bakker,
daler, lier og platåer. Orography, den del av den
fysiske geografien som omhandler fjell og fjellkjeder. Orograph, orograf, avstandsmåler (tidligere benyttet innen kystatelleriet).
OROGRAPHIC CLOUD: Orografisk sky, sky som
dannes pga. luftstrømmer som tvinges oppover
av topografiske barrierer. Hvis en fuktig luft når
kondensasjonsnivået, dannes det orografiske
skyer og eventuelt orografisk regn. Se: Orographic rain.
OROGRAPHIC DESERT: Orografisk
ørken på lesiden av en fjellkjede.

ørken,

OROGRAPHIC RAIN: Orografisk regn, regn som
produseres gjennom overmetning av luftmasser
som tvinges oppover av fjellmassiver. Se:
Convective rain, Frontal-cyclonic rain og Orographic cloud.
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OROPHARYNX: Den del av svelget som befinner seg under den bløte ganen. Se: Pharynx.

ismer på basis av karakterer som er antatt å
reflektere deres felles forhistorie.

OROPHYLILE: Alpint eller subalpint skogssamfunn eller habitat.

ORTHODOX SEED: Frø som kan tørres til et
fuktighetsnivå på 4 - 6 % og bevares ved lave
temperaturer. Se: Recalcitrant seed.

OROPHILOUS: Det å leve og trives i alpine eller
subalpine fjellområder.
OROPHYTE: Orofytt, plante som lever i alpine
eller subalpine i fjellområder.
OROPOUCHE FEVER: Virussykdom (Bunyaviridae) som kan opptre epidemisk i Sør-Amerika
og Trinidad. Ville dyr er det naturlige reservoar,
særlig aper og fugl. Viruset smitter mennesket
gjennom mygg.
ORPHAN: (1) Foreldreløst barn, gjøre forelderløs, barn hvis foreldre er døde, eller ikke har fått
forelderomsorg og blitt adoptert; (2) En som
mangler støtte, veiledning; (3) Virus som ikke er
kjent å være assosiert med sykdom; (4) Hos
eukaryoter, gener som er spredt enkeltvis
omkring, men kan stamme fra multigene familier;
(5) En kort linje nederst på en side, kolonne eller
paragraf; (6) Produkt som ikke er utviklet eller
blitt markedsført.
ORPHAN NEST: Hos sosiale insekter, et rede
eller bol med kun avkom og ingen voksne.
ORTET: Ortet, den originale, opprinnelige, organismen som en klon stammer fra.
ORTH- (Ortho-): (1) Prefiks som betyr riktig, rett,
rett opp og ned, rettvinklet til; (2) Innen kjemi, den
mest hydrogenerte (hydrogen innført i organiske /
uorganiske forbindelser) form av en syre.
ORTH. MUT. (Orthographia mutata): Forkortelse for: Forandret stavemåte.

ORTHODROMIC: Det å bevege seg i den
normale retningen.
ORTHOGENESIS (Aristogenesis, Directive
evolution, Entelechy, Goal- directed evolution, Orthoselection, Rectilinear evolution):
Ortogenese, en vedvarende, markert og rettet
evolusjonær trend, dvs. at når evolusjonen har
begynt å ta en spesiell retning synes trenden å
vedvare kun ut fra sin egen tyngde. Ortogenese
antyder evolusjonære trender som synes å ha en
forutbestemt, predeterminert, retning over lengre
tidsrom basert på faktorer i den genetiske konstitusjonen (genetiske trender) og uten bakgrunn i
naturlig seleksjon eller genetisk drift. Teorien er
spesielt brukt om mennesket for å vise til en
høyere mening eller plan (et vitalprinsipp, Gud).
Ellers er teorien f.eks. brukt om tendensen til
økning i kroppsstørrelsen hos krypdyrene i Mesozoicum og tendensen til reduksjon i antall ben i
alle virveldyrgruppene. Slike metafysiske tolkninger av evolusjonen, er erstattet av moderne
evolusjonsteorier (orthoselection, species selection) som hevder at evolusjonen er opportunistisk, evolusjonen går i den retningen som er
fordelaktig til enhver tid slik at også gamle
strukturer kan få ny funksjon. Se: Anorthogenesis, Aristogenesis, Entelechy, Nomogenesis,
Orthoselection og Rectilinear evolution.
ORTHOGNATHISM: Tendensen hos visse pattedyr, som mennesket, til at ansiktets vinkel er
tilnærmet rett og at kjevene ikke stikker frem. Se:
Prognathism.

ORTHOCHROMATIC: Ortokromatisk, med normale fargekarakteristiska.

ORTHOGONAL: Ortogonal, rettvinklet, linje trukket rettvinklet eller perpendikulært på en annen
linje.

ORTHOCHROMATIN: Ortokromatin, et stabilt
kromatin. Se: Chromatin.

ORTHOGRAPHIA MUTATA (Orth. mut): Med
forandret stavemåte.

ORTHODOX CLASSIFICATION: Ortodoks klassifikasjon, system for klassifikasjon av organ-

ORTHOGRAPHY (Spelling): (1) Ortografi, studiet av korrekt stavemåte av ord (bokstavenes
rekkefølge) i henhold til vedtatt bruk; (2) Den del
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av et språkstudium som arbeider med bokstaver
og bokstavsekvensene i ord.

ORTHOSOMATIC: Ortosomatisk, det å ha en
kropp i en rett linje.

ORTHOHELIOTROPISM: Orienterende respons
mot sollys. Se: Orthophototropism og Tropism.

ORTHOTROPISM: Ortotropisme, orientering eller
vekstrespons hos en plante orientert i en rett linje
i henhold til stimulus. En vertikal vekst av
stamme og rot som respons på gravitasjonen, er
eksempler på ortotropisme. Se: Tropism.

ORTHOKINESIS: Ortokinese, en ikke-rettet
respons der hastigheten eller frekvensen av
aktiviteten avhenger av stimuleringsintensiteten.
Se: Kinesis.
ORTHOLOGOUS GENES: Ortologe gener,
homologe gener (eller polypeptidstrukturer) som
har gjennomgått differensiering hos forskjellige
arter, men stammer fra samme opphav, dvs. fra
samme opprinnelige gen (eller struktur). Se:
Orthology og Paralogous genes.
ORTHOLOGY: (1) Den rette beskrivelse av noe,
den korrekte bruk av ord; (2) Homologe sekvenser oppstått gjennom artsdannelse; homologe
gen sekvenser er ortologe hvis de stammer fra
samme opphav kun adskilt gjennom en artsdannelsesproses (dvs. når en art splittes, er
kopiene av et gitt gen i de to artene, ortologe, de
har oppstått gjennom vertikal arv fra den siste
felles stamfar). Se: Orthologous genes.
ORTHOPEDIC: Ortopedi, korrigering av deformiteter.

ORYCTOLOGY: (1) Oryktologi, eldre navn for
paleontologi (Se: Paleontology), studiet av fossiler, mineraler og bergarter; (2) Eldre navn for
geologi og mineralogi; (3) Studiet av alt som kan
graves opp av jorden, være seg organisk eller
uorganisk materiale.
OS (pl. Ora): Munnen.
OSCILLATION: (1) Oscillasjon, svingning, pulsering, det å svinge fra et ekstremt utslag til et
annet tilsvarende, gjentatte ganger, lik det å
svinge frem og tilbake som en pendel, eller som
en (oscillerende) bølgeform der den periodiske
amplityden øker og avtar med tiden i forhold til en
eller annen matematisk funksjon. En oscillograf
er et oscilloskop utstyrt med mulighet for en
permanent utskrift (oscillogram) av den parameteren som blir målt; (2) Vibrasjon over og
under en gjennomsnittsverdi.
OSCULANT: Det å klebe seg tett til.

ORTHOPHOTOTROPISM: Orienterende respons
mot lys. Se: Orthoheliotropism og Tropism.
ORTHOPNEA: Pustevanskeligheter når kroppen
ikke er i opprett posisjon.

OSCULUM: (1) Hovedåpningen hos svamper der
filtrert vann skilles ut; (2) Kyss, liten munn,
sugemunn (oscule).
-OSIS: Suffiks som refererer til en sykdom.

ORTHOPTERA: Rettvinger, insektorden som
omfatter to underordener: Gresshopper (Caelifera), og vortebitere og sirisser (Ensifera).
ORTHOSCOPIC: Ortoskopisk, fri for fortegning
eller forstyrrelse. Fotografiske objektiver og
okularer må være ortoskopiske for å gi gode
bilder og forstørrelser.
ORTHOSELECTION: Ortoseleksjon, et primært,
naturlig seleksjonstrykk som er rettet over lange
tidsperioder og som resulterer i en selvopprettholdende evolusjonær trend. Se: Dollos law,
Effect hypothesis og Orthogenesis.

OSMIUM: Osmium (Os), hardt, blåhvitt, metallisk
overgangselement med atomnummer 76, atommasse (u) 190,2, smeltepunkt 3 045oC og kokepunkt 5 027oC. Osmium brukes i en rekke legeringer og kan danne forskjellige komplekser med
andre grunnstoffer.
OSMOCONFORMER: Organisme som har det
samme osmotiske trykk i sine kroppsvesker som
det omgivende medium. Se: Osmoregulator.
OSMOMORPHOSIS: Osmomorfose, det å forandre form pga. osmotiske (salt) forandringer i
omgivelsene.
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OSMOPHILIC: Osmofilisk, organismer som lever
og vokser optimalt i eller på medier med høyt
osmotisk konsentrasjon (trykk).
OSMORECEPTORS: Osmoreseptorer, reseptorer som regisrerer forandringer i osmotisk trykk.
Se: Osmoregulation.
OSMOREGULATION: (1) Osmoregulering, regulering av det osmotiske trykk, opprettholdelse av
et konstant osmotisk trykk i kroppsvæskene hos
en organisme gjennom å kontrollere vann- og
saltkonsentrasjonene (Se: Osmosis); (2) Osmoregulering, regulering av vannbalansen, en mekanisme for å holde vanninnholdet, sammensetningen og volumet av kroppsvæskene, konstant i en levende organisme. Osmoreguleringen
er en form for prosess eller tilpasning, der en
celle (eller organisme) kontrollerer og opprettholder sitt indre osmotiske trykk uavhengig av
variasjoner i omgivelsene gjennom å øke eller
minke det intracellulære osmotiske trykket som
respons på avtagende eller økende ekstracellulært trykk (Se: Osmotic pressure). Hos
ferskvannsorganismer vil en osmoregulering motvirke tendensen til at vann strømmer inn i
kroppen via osmose. På denne måten opprettholder cellen et korrekt konsentrasjonsnivå av
vann, salter, ioner og andre stoffer. I mikroorganismer involverer osmoregulering, regulering
av de intracellulære konsentrasjonene av
spesielle løsninger, og/eller bruken av kontraktile
vakuoler (som f.eks. hos protozoene). Hos
ferskvannsfisk gjør glomeruli i nyrene denne
jobben. Hos marine fisk der nyrene har få
glomeruli og korte kanaler, er det det motsatte
problem, her forhindrer de vanntapet og øker
saltutskillelsen. Hos terrestriske pattedyr blir
vanntapet gjennom svetting, motvirket av økt
vanninntak og gjennom mekanismer i nyrene
som reabsorberer vann før urinproduksjonen.
Dette styres hormonelt.
OSMOREGULATOR: Osmoregulator, viser til en
organisme som opprettholder den osmotiske
konsentrasjonen av sine kroppsvæsker på et nivå
som er uavhengig av det omgivende medium.
Se: Osmoconformer.
OSMOSIS: Osmose, tendensen eller prosessen
der molekyler av en væske (løsemiddel, solvent),
passerer gjennom en halvgjennomtrengelig

(semipermeable) membran fra en mindre
konsentrert løsning til en mer konsentrert løsning
(dvs. har forskjellig osmotisk trykk) inntil
konsentrasjonen er lik på begge sider av
membranen. Med andre ord, en prosess der
f.eks. vann, løsemiddelet, passerer fra den minst
konsentrerte til den mest konsentrerte oppløsningen gjennom en semipermeabel membran
som er ugjennomtrengelig for det oppløste
stoffets molekyler. Utgjør en osmotisk, termodynamisk prosess som forsøker å utjevne
forskjeller mellom adskilte løsninger. Osmosen
stopper når løsningene har lik konsentrasjon,
eller hvis det settes et tilstrekkelig mottrykk på
væsken. Mange cellemembraner oppfører seg
som tilnærmet semipermeable membraner
(differensielt permeable da de tillater kun utvalgte
molekyler å passere) der osmose er en
fundamental prosess for frakt av væsker i
levende organismer. Osmosen kan skje inn i
cellene (endosmose) eller ut av cellene (eksoosmose), noe som bestemmes av det relative
osmotiske trykk på de indre og ytre løsningene.
Osmotisk trykk (OP/) er det maksimumstrykk
som er nødvendig for å stoppe et rent løsemiddel
fra å strømme inn i en løsning; verdien er
karakteristisk for løsningen. Det osmotiske
trykket avhenger kun av konsentrasjonen av
partikler i løsningen, ikke av deres natur (dvs.
trykket er positivt relatert til mengden oppløste
molekyler og ioner i et gitt volum). Det osmotiske
potensialet refererer til det maksimale trykk som
kan utvikles mellom en løsning adskilt fra et rent
løsemiddel med en semipermeabel membran.
Osmoregulering henspeiler generelt på opprettholdelsen av en korrekt konsentrasjon og
saltbalanse i en organisme; (2) Osmose, en
prosess av gradvis eller ubevisst assimilasjon
eller absorpsjon, f.eks. tilegnelsen av språk, ideer
eller kunnskaper.
OSMOTAXIS: Osmotaxis, en respons til osmotiske trykkforandringer.
OSMOTIC POTENTIAL (Potential osmotic
pressure): Osmotisk potensial, det maksimale
osmotiske trykk som kan utvikles i en løsning
hvis den er adskilt fra sitt rene løsemiddel ved en
semipermeabel membran; vannpotensialet et vev
har pga. tilstedeværelsen av oppløste partikler.
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OSMOTIC PRESSURE: Osmotisk trykk, trykket
forårsaket av konsentrasjonsforskjellene mellom
løsninger på to sider av en selektivt permeabel
membran, dvs. det minimumstrykk som er
nødvendig for å forhindre bevegelsen av et rent
løsemiddel gjennom en semipermeabel membran
som skiller løsemiddelet (f.eks. vann, solvent) fra
en løsning (solution). Det osmotiske trykket øker
med økt konsentrasjon av løsningen. Adskilles to
løsninger med forskjellig sammensetning eller
konsentrasjon, med en semipermeabel membran, vil løsningene bevege seg slik at det
osmotiske trykk i systemet utjevnes. Se: Osmosis.
OSMOTROPHIC: Osmotrofisk, det å kunne
absorbere næringsemner direkte fra det omgivende medium i motsetning til å ete partikulært
materiale. Se: Osmotrophy og Pinocytosis.
OSMOTROPHY: Osmotrofi, metode for opptak
av næring der løselige næringsstoffer blir
absorbert gjennom en celleoverflate. En osmotrof
er enhver slik heterotrof organisme. Prosessen er
karakteristisk for bakterier og sopp. Se:
Osmotrophic og Phagotroph.
OSMOTROPISM: Osmotropisme, orienterende
respons hos en bevegelig organisme til en
osmotisk stimulus. Se: Osmosis og Tropism.
OSPHRESIOLOGY: Det vitenskapelige studiet
av lukter (odors), lukting (smelling) og luktesansen (sense of smell).
OSPREY (Ospray): Fiskeørn (Pandion haliaetus), fugleart i fiskeørnfamilien (Pandionidae).
OSSEIN: Benvev, benbrusk. Osselet, benutvekst; Ossicle, lite ben.
OSSEOUS: Benet, sammensatt av ben eller som
ligner ben.
OSSICLE: Ossikel, hos virveldyr, et lite ben. Hos
virvelløse dyr, en eller annen utvekst av kitin som
ligner et ben (Se: Chitin); hos pigghuder, små
kalkplater som danner et skjelett. Ossiculum, en
ossikel.
OSSIFY: Forbene, forvandles til ben. Ossifisering (ossification) er bendannelsesprosessen

hos organismer med benskjelett. Det skjer ved at
spesielle celler (osteoblaster) avsetter benlag i
bindevevet. Se: Osteoblast cells.
-OSTE- (-osteo-, -osteus): Affiks som betyr ben.
OSTEOARTHRITIS (Degenerative joint disease): En ikke-inflammatorisk form for artritt der et
eller flere ledd gjennomgår degenerative forandringer. Sykdommen er mest vanlig hos
kvinner og menn over 45 år.
OSTEOBLAST CELLS: Osteoblaster, bendannende celler, forstadier til osteocyttene, de
vanligste bencellene. De store plasmarike
osteoblastene overgår til osteocytter når de
bygger seg selv inn i den første umineraliserte
organiske substansen kalt matriks (matrix,
osteoid) i knokkelen. Osteoblastene som ligger
som et epitellag på overflaten av benvevet,
sekrerer mineraler som i kombinasjon med
kollagenfibre bygger opp benvevet. Disse cellene
minker i antall med alder, noe som gjør eldre mer
utsatt for osteoporose, tap av benvev og lavere
bentetthet over tid. En (alders)sykdom som
medfører økt risiko for benbrudd. Normalt sterkt
benvev, er sammensatt av kalsium, protein og
kollagen.
OSTEOLOGY: (1) Osteologi, en gren av anatomien som omfatter det vitenskapelige studiet av
ben, benstrukturer og deres utvikling hos
virveldyr; (2) Et dyrs benstruktur eller bensystem.
OSTEOMYELITIS: Benbetennelse, osteomyelitt,
betennelse (inflammasjon) i benstrukturen pga.
en bakterieinfeksjon.
OSTEOSRACOMA (Osteogenic sarcoma):
Svulst, sarcoma i ben, ofte de store benene i
armer og legg; opptrer hyppigere hos yngre, og
hos menn mer enn hos damer.
OSTERTAGIOSIS: Ostertagiose, infeksjon i
magesekken hos drøvtyggere med rundmarker i
slekten Ostertagia.
OSTIOLE: (1) Liten kroppsåpning (orifice, pore);
(2) Pore i fruktlegemet hos visse sopp og alger
der enten sporer eller gameter frigis.
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OSTIUM: (1) Elvemunning, os; (2) Munnlignende åpning i en kroppsdel, f.eks. et kroppsorgan, åre eller kroppshule; (3) Porene i veggen
hos en svamp der vannet dras inn.
-OSTRAC- (-ostraco-, -ostracum): Affiks som
betyr skall.
OSTRACEOUS: Som er østersaktig.
OSTRICH: Struts (Struthio camelus), fuglart i
strutsefamilien (Struthonidae) som er verdens
største nålevende fugl.

blokkerer transporten av ioner inn og ut av celler.
Se: Digitalis.
OUCHTERLONY TEST: Spesialisert immundiffusjonstest, teknikk for å analysere en antistoffantigen blanding (dobbel (gel) diffusjonstest i to
dimensjoner).
OUTBACK: Villmark, stort område av villmark
ofte i midten av et kontinent.
OUTBREAK: Innen epidemiologi, utbrudd, flere
tilfeller av en sykdom som oppstår plutselig
(epidemisk) i en populasjon.

OT- (Oto-): Prefiks som betyr øre.
OTALGIA: Smerte i ørene.
OTIATRICS: Behandling av øresykdommer.
OTIC: Av eller med referanse til øret, i eller nært
øret, øreregionen.
OTIOSE: Ubrukbar, overflødig, uvirksom, ineffektiv, steril.
OTITIS: Otitt, betennelse (inflammasjon) i øret.
OTO-: Se: Ot-.
OTOLITH: Se: Statolith.
OTOLOGY: Otologi, det vitenskapelige studiet av
ørene, ørenes anatomi, struktur og funksjon, og
øresykdommer.
OTOMYCOSIS: Otomykose, soppsykdom som
affiserer øret.
OTTER: Oter Oter (Lutra lutra), semiakvatisk
rovpattedyr i mårfamilien (Mustelidae), underfamilie otere (Lutrinae). Globalt finnes det flere
oterarter som har sine leveområder særlig langs
kystene av den nordlige halvkule.
OTU: Se: Operational taxonomic unit og Numerical taxonomy.
OUABAIN: Giftig glykosid (C29H44O12) som utvinnes fra Afrikanske trær og busker i slektene
Strophanthus and Acokanthera og som benyttes
medisinsk som digitalis eller som pilgift. Stoffet

OUTBREEDING (Crossbreeding, Exogamy,
Outcrossing): Utkrysning, krysning (avl) eller
paring mellom genetisk urelaterte individer av
samme art. Med andre ord, paring mellom
individer fra forskjellige populasjoner eller mellom
individer i samme populasjon som er mindre
relaterte til hverandre enn gjennomsnittsparene i
populasjonen. Det til forskjell fra innavl (inbreeding) der individene i samme populasjon er
nært genetisk relaterte. Mange arter av dyr og
planter har mekanismer som favoriserer utkrysning da det øker heterozygositen og dermed
muligheten for tilpasning til miljømessige forandringer. Men ekstrem utkrysning, f.eks. mellom
forskjellige arter, favoriseres ikke. Avkom mellom
arter hvis paring eller krysning i det hele tatt er
mulig, er i det biologiske artsbegrep, per definisjon ikke-fertilt. Ved kunstig avl benyttes utkrysning mellom fjernt relaterte til ikke-relaterte
individer, for å forsterke utrykningen av ønskede
genetiske karakterer, dvs. produsere avkom av
ekstra god kvalitet. Se: Crossbreeding og Inbreeding.
OUTCROP: (1) Innen geologi, ethvert sted der
grunnfjellet kommer opp i dagen eller berget som
kommer til syne over jordoverflaten; (2) Det å
komme til overflaten.
OUTCROSS: (1) Krysning mellom urelaterte
individer, pollinering (av arret, stigma) med pollen
fra en annen urelatert plante eller forskjellig
varietet (det motsatte av selvbestøving) eller
paring der de hannlige og hunnlige gametene
stammer fra forskjellige individer (det motsatte av
selvbefruktning). Outcrosser, et individ som deltar
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i en utkrysning. Se: Outbreeding); (2) Avkommet
etter en utkrysning.
OUTER CORE: Den ytre kjernen, det laget i
jorden som befinner seg mellom 2 900 og 5 000
km under jordoverflaten. Laget skilles fra den
øvre mantel ved den såkalte Gutenberg diskontinuiteten.
OUTGROUP: (1) Innen systematikk og kladistikk,
utgruppe, en gruppe organismer som ikke tilhører
den gruppen som er under betraktning, dvs. et
monofyletisk takson som benyttes i en fylogenetisk undersøkelse for å avklare hvilke av to
homologe karaktertilstander som er den apomorfe. Utgruppen er enhver art eller takson som
sammenlignes med en gruppe nærmere relaterte
arter eller taksa for å undersøke om spesielle
karakterer som deles med gruppens medlemmer,
er avledete (Se: Apomorphy) eller opprinnelige
(Se: Plesiomorphy). I numerisk kladisme velges
ofte et enkelt takson som utgruppe. Utgruppen er
antatt å være mindre genetisk relatert til de taksa
som undersøkes enn hva noen av disse er til
hverandre, altså, i prinsippet, alle utenforliggende
grupper med homologe karakterer. Men gruppen
utenfor den fylogenetiske gruppen som sammenlignes, må ikke være for langt utenfor skal
informasjonen gi mening. Slike studier basert på
en utgruppe, kan bl.a. benyttes til å bestemme
retningen (polariteten) av karakterer eller karaktertrekk, dvs. transformasjonsserier (morfokliner,
trender) innenfor gruppen som undersøkes; (2)
Folkegruppe ekskludert fra eller som ikke tilhører
ens egen gruppe (alien), og da spesielt betraktet
som underordnet eller noe foraktelig (inferior).
OUTGROUP COMPARISON: Innen kladistikk,
prosedyren for å tilpasse nye karakterer til et godt
understøttet fylogenetisk tre (Se: Phylogenetic
tree), dvs. karakteroptimalisering i et kladogram
(Se: Cladogram). Bruk av utgrupper er en
indirekte metode for karakterpolarisering der man
benytter informasjonen fra karakteruttrykkene
eller karkterstadiene i et utgruppe-takson
(gruppen utenfor gruppen av interesse), for å
bestemme de relative apomorfiske og plesiomorfiske karakterene som er påvist i inngruppetaksonet. På den måten kan retningen av
karakterforandringer i en transformasjonsserie,
bestemmes. Prinsippet om parsimoni ligger til
grunn. Se: Outgroup og Parsimony.

OUTGROUP NODE: Utgruppe noden, noden i et
kladogram som forbinder utgruppen (søster
gruppen) med det første inngruppe-taksonet. Se:
Outgroup og Outgroup comparison.
OUTLET: Utløp, avløp, utgang, uttak, munning,
stedet der vann renner ut fra en naturlig
vannforekomst eller et teknisk anlegg.
OUT OF DANGER (O): I henhold til International
Union for Concervation of Nature (IUCN) og Red
Data Book’s kategorier, benyttes diverse termer
til å gradere trussel mot artene i naturen, både
innen fauna og flora. «Ut av faresonen» hentyder
til taksa som er tidligere kategorisert i én av flere
kategorier: Truet, sårbar, sjelden, ubestemt,
utilstrekkelig kjent, men som kan sies å være
relativt sikker fordi en effektiv bevaringspolitikk er
foretatt eller på grunn av at den tidligere
trusselen mot taksonet er fjernet. I praksis kan
kategoriene truet eller sårbar, midlertidig omfatte
taksa der populasjonene er begynt å øke i antall
på grunn av bevaringstiltak, men som ikke er
restituert tilstrekkelig til å bli overført en annen
mer oppløftende kategori. Det viktige er om arten
er bevart over hele sitt utbredelsesområde, hvor
godt den er beskyttet, status til området den lever
i og hvor permanent beskyttelsen kan sies å
være. Se: Red data book.
OUTPUT: Ytelse, produksjon, effekt, det som
forlater et system og overføres omgivelsene.
OUTSPREAD: Utbredelse, utbredt, utspredt.
OUZEL: Ringtrost (Turdus torquatus) eller svarttrost (T. merula), to fuglearter i trostefamilien
(Turdidae).
OV- (Ovo-, Ovi-): Prefiks som betyr eggcelle.
OVA (pl. av ovum): Se: Ovum.
OVAL (Ovate): Oval, det å ligne et egg i form (todimensjonal form).
OVARIAN: Av, relatert til eller som involverer et
ovarium. Se: Ovary.
OVERIECTOMY: Fjerning av ovariet.
OVARIOTESTIS: Se: Ovotestis.
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OVARIUM: Se: Ovary.
OVARY (Ovarium): (1) Hos dyr, eggstokk, ovarium, én av de to parede hunnlige reproduksjonsorganene som produserer eggceller (ova)
og de hunnlige kjønnshormonene (hos mennesket og andre virveldyr). Hos de fleste virveldyr
er eggstokken et paret organ (hos fisk sammensmelter ovariene til en enkelt struktur og hos fugl
er det kun det venstre ovarium som er
funksjonelt) som produserer eggceller og
hormoner under kontroll av gonadotrofiner. Hos
mennesket utgjør eggstokken to hvite runde
legemer som er ca. 25 - 35 mm i diameter. Hver
måned fra pupertet til menopausen, frigjøres en
eggcelle fra ovariet gjennom prosessen kalt
ovulasjon som en del av kvinnens menstruasjonssyklus. Ovariene utskiller også hormoner
(østrogen, progesteron) som er ansvarlige for
dannelsen av de sekundære kjønnskarakterene;
(2) Hos blomsterplanter, fruktknuten, den
nederste utvidete delen av fruktemnet hos
frøplanter (som består av arret (stigma), griffelen
(stylus) - og fruktknuten). Kronbladene og begerbladene kan være festet over, under eller
omkring fruktknuten. Fruktknuten inneholder én
eller flere frøemner (ovules, festet til en frøstol)
og kan utvikles til frø etter bestøvingen.
Befruktningen av eggene inni dette frøanlegget,
medfører at fruktknuten vokser ut til et frøhus
eller frøgjemme. Se: Flower.
OVATE: Se: Oval.

fordeling av individene i et habitat eller vert. For
eksempel med tanke på parasittologi, når et
mindretall av vertene bærer eller er infisert med
flertallet av parasittene.
OVERDOMINANCE (Heterosis, Heterozygote
advantage, Hybrid vigor, Superdominance):
Heterose, heterozygot fordel, overdominans,
refererer til en heterozygot som har en fenotype
som er mer ekstrem (i manifestasjon) eller bedre
tilpasset enn begge homozygotene; det
fenotypiske uttrykk ligger utenfor variasjonen hos
homozygotene med tanke på den egenskapen
som observeres. På gen nivå, en relasjon
mellom alleler der heterozygoten (AA') har en
overlegen livskraft (fitness) i forhold til begge
homozygotene (AA og A'A'). Heterose er brukt
som forklaring på «hybrid vigor». At fitness til
heterozygoten er større enn hos homozygotene,
kan gi opphav til såkalt monohybrid heterose som
viser til den økte levedyktighet man kan
observere hos hybrider som resultat av å krysse
foreldre som avviker i et spesifikt allelpar. Reell
overdominans skilles fra falsk (pseudo) overdominans, avhengig om det er ett eller flere loci
eller kromosomsegmenter som medvirker. Se:
Heterosis, Heterozygote advantage, Hybrid vigor
og Underdominance.
OVERGRAZING: Overbeiting, gressing hos dyr
som overskrider gjenvinningsevnen til plantesamfunnet og derfor reduserer den tilgjengelige
avlingen over tid eller forårsaker andre uønskete
forandringer i samfunnsstrukturen.

OVATUS: Egg-formet. Se: Oviform.
OVERLAPPING: Se: Imbricate.
OVERALL SIMILARITY: Overordnet likhet, likhet
i en stor mengde av uavhengige karakterer.
OVERCOME: Overvinne, få bukt med.
OVERCROWDING (EFFECT): Overbefolkning,
overcrowding, de negative effektene av for tette
bestander eller populasjoner av organismer og
de tetthetsavhengige reguleringsmekanismene
som har sitt direkte opphav i overbefolkningen.
OVERDISPERSED DISTRIBUTION: Se: Contagious distribution.
OVERDISPERSION : Overdispersjon, en økologisk term som refererer til en ikke-tilfeldig

OVERLAPPING CLONES: Se: Genomic library.
OVERLAPPING GENES: Overlappende gener i
prokaryotiske eller eukaryotiske celler, der gener
eller nukleotid sekvenser som involverer strukturelle eller regulatoriske gener som uttrykkes,
mer eller mindre overlapper; en nukleotidsekvens som koder for to funksjonelle proteiner.
En nukleotidsekvens bidrar på denne måten til
funksjonen til ett eller flere genprodukter. Selve
formen for overlapping kan variere; fenomenet
representerer en reguleringsmetode for gen
uttrykk der de overlappende genene maksimerer
kapasiteten til genomet.
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OVERPOPULATION: Overbefolkning, situasjonen når en kraftig populasjonsvekst medfører at
antallet individer eller populasjonstettheten medfører miljøødeleggelser og ikke kan understøttes
av de tilgjengelige resursene (mat og rom) for å
kunne overleve over tid. Overbefolkning oppstår
når fødselsraten overstiger dødsraten og/eller
immigrasjonen er større enn emigrasjonen, og
spesielt når begge disse forholdene opptrer
samtidig. Resultatet er et populasjonskrasj eller
sterk svekkelse av livskvaliteten. Se: Population
growth.
OVERSPECIALIZATION: (1) Det å spesialisere
seg ekstremt eller meget sterkt, konsentrere seg
for mye på et spesielt område eller et spesielt
aspekt av noe; (2) Innen evolusjon, overspesialisering, teorien som sier at en evolusjonær
trend fortsetter helt til trenden medfører en
forverret tilpasning til omgivelsene. Slik overspesialisering ble antatt å kunne lede til
utdøingen av arter eller utviklingslinjer. Men det
er liten grunn til å anta at naturlig seleksjon fører
til evolusjonære resultater utover en maksimal
tilpasning. Overspesialisering refererer imidlertid
også til organismer som er blitt for spesialiserte til
å tilpasse seg relativt raske forandringer i
omgivelsene og derfor er i fare for å dø ut eller
har dødd ut. Se: Orthogenesis.
OVERSHOOTING: Innen ornitologi, forflytninger
av fugl utover artens normale områder som et
resultat av en forlengelse av de naturlige
trekkveiene.
OVERSTOREY: Det øverste laget i trekronene i
de høyeste tretoppene.
OVERT: Åpenlys, åpen, åpenbar.
OVERTURN: Innen limnologi, omrøring, omrøringen i innsjøer som ofte forekommer sesongmessig og er forårsaket av tetthetsforskjeller i
vannmassene basert på temperaturforskjeller,
utgjør den såkalte vår- og høstsirkulasjonen.
OVI-: Se: Ov-.
OVICULAR: Med referanse til eller likt et egg.
OVIDUCT: Ovidukt, eggcelle eller eggledende
kanal, kanalen som transporterer eggcellene

(ova, ovules) fra ovariet til uterus hos vivipare
dyr, eggcellene og eggene fra ovariet til kloakken
(cloaca) hos fugl, eller til kroppens utside fra
kroppshulen (coelomet) hos enkelte andre dyr.
Frakten av eggcellene eller eggene, skjer ved
hjelp av cilier eller muskelkontraksjoner i oviduktveggen.
OVIDUCT FLUKE OF POULTRY: Den digene
ikten Prosthogonimus macrorchis som infiserer
ovidukten hos hønsfugl via infiserte øyenstikkere,
libeller og vannymfer, som siste mellomvert, og
kan redusere eller stoppe eggproduksjonen hos
burhøns.
OVIFEROUS: Se: Ovigerous.
OVIFORM: Egg-formet, eggrund, rund. Se: Ovatus.
OVIJECTOR: Ovijektor, den terminale muskulære enden av en ovidukt som presser eggene
gjennom genitalporen.
OVIGEROUS (Berried, Oviferous): Som er
eggbærende, hunn som bærer egg. Se: Gravid.
OVINE: Med referanse til eller som ligner sauer.
OVIPARITY (Ovipary): Ovipari, egglegging,
reproduksjonsmetode hos dyr der moren legger
eller gyter befruktede egg som utvikles på
utsiden av morens kropp, det i motsetning til
ovovivipari og vivipari. Eggene med lite utviklede
embryoer, men relativt mye plommemateriale,
klekkes senere til nye organismer. Ved ovipari
forekommer det lite utvikling av egget i morens
kropp. Ovipari opptrer hos de fleste virveldyr,
unntatt pungdyr og de placentale virveldyrene.
Se: Ovoviviparity, Viviparity og Viviparous.
OVIPAROUS: Som er egg-leggende, reproduserer ved å legge egg som klekkes utenfor
forelder individet. Se: Oviparity, Ovoviviparous,
Viviparity og Viviparous.
OVIPOSITION (Oviposition): Handlingen eller
prosessen med å legge eller deponere egg.
Ovopositor (ovipositor, oviscapt) eggleggingsrøret, det spesialiserte eggleggende organet bak
på kroppen hos hunnlige insekter. Stikket fra bier
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og vepser skyldes modifiserte eggleggingsrørorganer.
OVIPOSITOR: Eggleggingsrør, et hult (tubulært)
organ benyttet for å legge egg. Spesielt hos veps
(parasittoider) kan eggleggingsrøret være i
forhold til insektets kropp, meget lang. Oviposit,
det å legge eller deponere egg. Se: Ovoposition
og Parasitoid.
OVISAC: Sekk (brood pouch) eller eggkapsel der
egg utvikles og modnes.
OVO-: Se: Ov-.
OVOGENESIS: Se: Oogenesis.
OVOTESTIS (Ovariotestis, Syngonic gonad):
Ovotestikkel, organ hos noen hermafrodittiske
dyr som produserer både egg og spermier på
samme tid eller i forskjellige perioder i løpet av
livssyklus. Se: Gonad.
OVOTID: Se: Ootid.

spontant hos mennesket i en syklus på 28 dager
(hos rotter, fire dager, hos katter fire måneder).
Indusert ovulasjon etter paring, forekommer
f.eks. hos ekorn, mink og kaniner der den inntrer
ca. ti timer etter paringen. Selve ovulasjonen
styres ved hjelp av kjønnshormoner, spesielt de
gonadotrope hormoner (luteinizing hormones).
Se: Menstrual cycle, Ovum og Oestrus cycle.
OVULE: (1) Ovule, en plantestruktur hos frøplantene som gir opphav til og som inneholder de
hunnlige reproduksjonscellene som utvikler seg
til frø etter befruktningen. Ovulen befinner seg i
den delen av blomsten kalt fruktemnet (gonoecium); (2) Innen zoologi, en umoden eggcelle,
den hunnlige gameten hos dyr (Se: Ovum).
OVULUM (Ovule): Frøanlegg, strukturen hos frøplantene (angiospermer og gymnospermer) som
utvikler seg til et frø etter befruktningen. Hos
blomsterplantene ligger frøanlegget inni ovariet,
hos de nakenfrøete befinner frøanlegget seg på
overflaten av et skjell og er ikke omgitt av et
ovarium. Frøanlegget er analogt til dyrenes
ovum. Se: Flower og Ovum.

OVOVIVIPARITY: Ovovivipari. Se: Oviviviparous.
OVOVIVIPAROUS: Som produserer egg der det
befruktede egget utvikles og klekkes i morens
kropp, ovidukt eller uterus, eller umiddelbart etter
å ha forlatt morkroppen. Embryoet har ingen
(placental) feste til moren, og mottar ingen
næring fra moren. Det i motsetning til ved
vivipari, men eggene inneholder relativt mye
plommemateriale som gir næring til det voksende
embryoet. Prosessen er overfladisk lik vivipari.
Ovovivipari forekommer hos mange insektgrupper, og enkelte fisk og krypdyr. Se:
Larviparous, Oviparous og Viviparous.
OVULATION: Ovulasjon, eggcelle løsning,
produksjonen av eggceller, prosessen der modne
ubefruktede eggceller i ovariet frigjøres fra en
membran omsluttet kapsel (Graafisk follikel i
eggstokken hos pattedyr som sprekker) til
kroppshulen hos dyr og derfra til ovidukten.
Follikelen gir næring til egget og utskiller
østrogen. Hos mennesket er eggløsningen en del
av menstruasjonssyklus der egget vandrer ned
egglederen til livmoren, hvis eggcellen ikke blir
befruktet på turen går det til grunne og kommer
ut med menstruasjonen. En eggcelle utskilles

OVUM (pl. Ova, Egg cell, Female gamet,
Gynogamete, Oosphere): Ovum, eggcelle, den
haploide hunnlige reproduksjonscellen, gameten
hos dyr; en ubevegelig, ubefruktet hunnlig
reproduksjonscelle (eggcelle) produsert i et
ovarium (Se: Oosphere og Ovulum). Mengden
plomme i en hunnlig gamet, varierer meget
mellom dyrearter. Forekommer det mye plomme,
kalles egget megalecithal, forekommer det lite
plomme, mikrolecithal. Etter eggcellen har blitt
befruktet av en spermie, utvikles egget til et
embryo. Se: Egg, Oocyte, Oogenesis og Oosphere.
OWL: Ugle, fugleorden (Strigiformes) som
omfatter ca. 234 arter ugler fordelt på uglefamilien (Strigidae) og tårnuglefamilien (Tytonidae). Ti arter ugler hekker i Norge: Kattugle
(Strix aluco), spurvugle Glaucidium passerinum),
perleugle (Aegolius funereus), hubro (Bubo
bubo), lappugle (Strix nebulosa), snøugle (Bubo
scandiacus), slagugle (Strix uralensis), haukugle
(Surnia ulula), hornugle (Asio otus), og jordugle
(Asio flammeus). I tillegg til de hekkende artene
besøker også tårnugle (Tyto alba) jevnlig Sør-
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dannelse av oksider og hydroksider som til slutt
nedbryter berget.

OXIC (Oxygenic): Prosesser eller miljøer der
ubundet, molekylært oksygen er involvert eller tilstede.

OXIDATION REDUCTION: Oksidasjonsreduksjon, kjemisk reaksjon der én eller flere
elektroner overføres fra et atom eller molekyl til et
annet, dvs. en overførsel av elektroner fra et
reduserende stoff (reductant) til et oksiderende
stoff (oxidant), noe som oksiderer det reduserende stoffet og reduserer det oksiderende
stoffet. Se: Oxidation.

OXIDANT: Oksidant, oksiderende agens, substans som oksiderer et eller annet kjemisk
gjennom opptak av elektroner.
OXIDASE: Oksidase, enzym som katalyserer
redox-reaksjoner som medfører overføring av
elektroner til molekylært oksygen (oksidanten),
dvs. involverer oksidasjonen av et substrat
gjennom bruk av molekylært oksygen som
elektronmottager.
OXIDATION: (1) Oksidasjon, oksidering, kjemisk
reaksjon der oksidasjonstallet til et stoff øker, og
som utgjør den ene delen av den kjemiske
reaksjonen som skjer i en «reduksjonsoksidasjons reaksjon», forkortet redox-reaksjon;
det motsatte er reduksjon. En redox-reaksjon er
en reaksjon der det skjer en elektronoverføring,
dvs. en reaksjon som involverer ioner. Et stoff
kan oksideres på forskjellige måter, mest kjent er
at et stoff gir fra seg elektroner, tar opp oksygen
eller gir fra seg 2H+. Generelt omfatter en
oksidasjon enhver reaksjon hvor et atom mister
elektroner, mens det å fjerne oksygen fra en
substans eller det å tilføre hydrogen slik at et
atom tilføres elektroner, kalles reduksjon. Et atom
som gir fra seg én eller flere elektroner i en
kjemisk reaksjon, blir oksidert. Oksidasjon og
reduksjon er alltid sammenkoplet i en redoxreaksjon. Et stoff kan benyttes som antioksidant
ved at det oksiderer lettere enn en annen
substans som skal beskyttes mot oksidering. I all
forbrenning i luft er det et stoff som binder seg til
det omgivende oksygen (O2), oksideres; de nye
stoffene som dannes kalles oksider. Oksidering
av metaller kalles korrosjon og sees som tæring
av metaller. Rust og irring er to eksempler på
oksideringsprosesser (Se: Oxidation agent og
Reduction); (2) Innen biologi, produksjon av
nyttig energi gjennom trinnvis oksidasjon av
energirikt materiale. Generelt medfører oksidring
en ødeleggelse av museumsobjekter; (3) Innen
geologie, én av prosessene under kjemisk
forvitring der oksygen oppløst i vann reagerer
med visse bergmineraler, spesielt jern, under

OXIDATION STATE (Oxidation number):
Oksidasjonstilstand, grad av oksidasjon (tap av
elektroner) av en kjemisk substans (atom, ion
eller molekyl; oksidasjonstallet til hydrogen er +1,
oksygen -2). For enkle atomer og ioner er
oksidasjonstallet lik ione-ladningen. Oksidasjonstilstanden kan variere fra å være fullt oksidert
(oksygen har en meget sterk evne til å oppta
elektroner) til hydrogen gass som er ikkeoksidert, dvs. fullt redusert uten evne til å oppta
elektroner. Forandringene i grad av oksidasjon av
grunnstoffer som svovel (eller nitrogen) går fra
fullt oksidert sulfat (eller nitrat) til fullt redusert,
ikke-oksidert sulfid (eller nitritt). Intermediære
mellomformer (f.eks. thiosulfat) er nødvendige for
at prosessene skal kunne foregå i naturen. Liv er
basert på kontinuerlige og uopphørlige forandringer i oksidasjonstilstanden til karbon,
svovel, hydrogen og nitrogen. Se: Oxidation og
Valence.
OXIDATIVE METABOLISM: Oksidativ metabolisme, aerob metabolisme der sukker overføres
til karbondioksid under frigivelse av energi,
forenklet: C6H12O6 + 6H2O + 6O2 → 6CO2 +
12H2O + energi (686 cal/mol som ATP). Se: ATP.
OXIDATIVE PHOSPHORYLATION: Oksidativ
fosforylering, syntesen i sluttstadiene av respirasjonen der ATP syntetiseres fra ADP og
uorganisk fosfat (fosforylering) koplet til elektrontransporten langs respirasjonselektrontransportkjeden som forekommer i mitokondriene ved
hjelp av enzymer under aerob respirasjon.
OXIDES: Oksider, stoffer dannet mellom oksygen
og et annet kjemisk grunnstoff og som vist i den
kjemiske formelen, f.eks. CO, CO2, SiO2 eller
SO2. (Oksid er et di-anion av et oksygen atom,
O2-.) Det meste av jordskorpen består av faste
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oksider, et resultat av at grunnstoffene har blitt
oksidert av oksygenet i luft og vann.
OXIDIZE: (1) Det å bli kombinert kjemisk med
oksygen (bli et oksid), dvs. gjennomløpe en
reaksjon der elektroner tapes til en annen substans; (2) Det å øke den positive ladningen
(valensen) av et grunnstoff gjennom fjerning av
elektroner; (3) Bli dekket med oksider.
OXIDIZING AGENT: Oksidasjonsmiddel, kjemisk stoff som oksiderer en annen substans
gjennom selv å bli redusert i prosessen, dvs.
gjennom å oppta elektroner: Termen kan sies å
vise til det å fjerne hydrogen fra en substans.
Vanlige atmosfæriske oksiderende agenser,
omfatter f.eks. oksygen, ozon, hydrogen peroksid
og nitrogendioksid. Se: Oxidation.
OXIDIZING ATMOSPHERE: Oksiderende atmosfære, atmosfære der oksidasjonsreaksjoner
kan forekomme. Se: Oxidation.
OXO-: Prefiks som viser til tilstedeværelse av
oksygen i et kjemisk stoff.
OXY-: Prefiks som indikerer en skarp eller
tilspisset utforming.
OXYCHROMATIC: (1) Av eller relatert til en
acidofil, en som lever og trives i sure miljøer (pH
<2); (2) Det å farge med sure fargestoffer.
OXYESTHESIA (Hyperesthesia): Neurologisk
symptom der det forekommer en uvanlig sterk
eller forandret sensivitet til sansestimuli; det å ha
unormalt skarpe sanser.
OXYGEN (O): Oksygen, O, O2 (surstoff, vanligste
form), en smakløs, fargeløs og luktfri gass som er
hovedgrunnstoffet i atmosfæren (20,8 %; 28 % i
volum), det andre mest vanlige stoff etter
nitrogen, det tredje mest vanlige i universet etter
hydrogen og helium (målt etter masse) og det
vanligste grunnstoffet i jordskorpen og da i
forbindelse med andre grunnstoffer (49,2 % av
vekten). Oksygen inngår i en rekke kjemiske
forbindelser innen organisk kjemi, som proteiner,
karbohydrater, fett og nukleinsyrer; andre viktige
forbindelser er karbondioksid (CO2), hydrogenperoksid (H2O2) og vann (H2O). Fritt oksygen
begynte og akkumuleres i atmosfæren for ca. 2,5

milliarder år siden, og var da en gift for de
anaerobe organismene. Oksygen hører til gruppe
16 i det periodiske system, har atomnummer 8,
atommasse (u) 15,9994, smeltepunkt -214,4oC
og kokepunkt -183oC, og er et vitalt grunnstoff for
alle organismer som har aerob respirasjon, dvs.
et essensielt element for de fleste livsformer.
Under respirasjonen benyttes oksygen til
dannelse av ATP (Se: ATP). Oksygen utgjør 75
% av dyrs vekt og 80 % av plantenes vekt.
Plantene frigjør oksygenet fra vann under
fotosyntesen. Høyt oppe i atmosfæren nedbrytes
O2 til O (monoatomisk oksygen) som kan
kombineres med O2 til O3 (Se: Ozon) som er et
viktig stoff for å absorbere stråling i det
ultrafiolette bølgeområde (0,13 - 0,17 µm). Oksygen har en rekke anvendelser innen industri da
det reagerer med de fleste andre grunnstoffer
under dannelse av oksider.
OXYGENATE: Oksygenere, innsette, kombinere
eller supplere noe med oksygen. Deoxygenate,
fjerne oksygen fra noe, f.eks. vann, luft, hemoglobin.
OXYGEN CYCLE: Oksygensyklus, syklusen der
atmosfærisk oksygen opptas gjennom respirasjonen og omformes til karbondioksid (CO2) som
frigis gjennom pusten til atmosfæren for deretter
og regenereres til oksygen igjen under de grønne
plantenes fotosyntese, dvs. sirkulasjonen av
oksygen mellom den uorganiske og organiske del
av jordens komponenter. Oksygen er et essensielt grunnstoff i sin frie form (O2 i luft og vann) for
alle høyere livsformer, da liv er avhengig av
oksygen for metabolismen. Når oksygen i form av
karbondioksid, tas opp sammen med vann i
plantene under fotosyntesen, medfører det at
oksygenet splittes ut fra vannet og går tilbake til
atmosfæren. Slik at oksygenet som opprettholder
livet, både stammer fra organismene selv
gjennom fotosyntesen (Se: Photosynthesis) og er
produsert over milliarder av år, fra ca. 2,5
milliarder år siden, Det var på den tiden at de
enkle, autotrofe organismene oppsto (Se:
Autotrophic) som ble i stand til å splitte vann
(H2O) i hydrogen og fritt oksygen (O2). Fritt
oksygen ble ved hjelp av solenergi, splittet opp i
atomært oksygen (O) som er meget reaktivt og
som gikk sammen med O2 og dannet ozon (O3).
Ozonet bygget videre opp det beskyttende
ozonlaget rundt jorden slik at jordens atmosfære
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stabiliserte seg og livet kunne gå på land. På
land ble det atmosfæriske oksygenet benyttet og
forbrukt av konsumentene (Se: Consumers og
Food chain) eller dekompositørene (Se: Decomposers) i næringskjeden, gjennom respirasjonen
(Se: Respiration). Oksygenet kunne allikevel
bygge seg opp i atmosfæren pga. dannelsen av
karbonat (f.eks. kalsiumkarbonat, kalksten) og
alle de andre karbonholdige sedimentene (f.eks.
kull) på jorden. Alle sedimentene som er dannet
av levninger av dyr og planter, fjernet karbon fra
karbonsyklus over geologisk tid, men lot for hvert
karbonatom som ble fjernet, to oksygenatomer bli
frigjort. Gjennom koblingen til dannelsen av de
karbonholdige sedimentene, ble atmosfærens
oksygeninnhold bevart. Selv hvis fotosyntesen
stopper opp, vil reservoaret av oksygen være nok
til å opprettholde livet på jorden i millioner av år
fremover. Forbrenningen av kull og olje som fører
til en økning av CO2 innholdet i atmosfæren, vil
være mindre enn 1 % av alle karbonholdige sedimenter og derfor ikke påvirke oksygenmengden
av noe betydning, bortsett fra å medføre en
drivhuseffekt som kan forandre jordens strålingsbalanse og klima, noe som er alvorlig nok. Se:
Biogeochemical cycle, Greenhouse effect og
Hydrological cycle.

OXYGEN DEPT: Oksygenunderskudd, en fysiologisk tilstand som kan opptre hos normalt
aerobe dyr under hardt arbeid der det oppstår en
midlertidig oksygenmangel i vevene (anoxia).
Oksygen trenges normalt for å frigjøre energi fra
maten (aerob respirasjon), men ved oksygenunderskudd går metabolismen over til å bli
anaerob under aktivering av enzymet laktat
dehydrogenase slik at energi kan fortsatt
produseres. Energien til musklene kommer da fra
en delvis nedbrytning av næringsmolekylene der
pyruvat omformes anaerobisk til melkesyre som
krever oksygen for og omdannes videre og derfor
lagres i musklene. Melkesyren medfører smerter
og utmatting når nivået blir høyt nok. Reduseres
aktiviteten og lungene igjen kan skaffe nok
oksygen, nedbrytes (oksideres) melkesyren i
leveren og kroppen innhenter seg. Pesingen og
pustingen etter tungt arbeid, er et uttrykk for
lungenes fortvilte forsøk på å skaffe nok oksygen
til den anaerobe metabolismen.

OXYGEN DEMAND: Oksygenkrav, innen miljøkjemien kan det referere til bl.a. karbonholdig
biokjemiskt oksygenkrav, kjemisk og biologisk
oksygenkrav, kjemisk oksygenkrav, nitrogenholdig oksygenkrav, teoretisk oksygenkrav og
biokjemiskt oksygenkrav (biochemical oxygen
demand) som viser til mengden aerobe mikroorganismer som trenges for dekomponering av
alt organisk materiale i en vannprøve (brukt som
et mål på forurensning), dvs. den oksygenmengde som går med til fullstendig biokjemisk
oksidasjon av det nedbrytbare organiske stoffet i
løsning eller suspensjon. Oksygenmetning
(oxygen saturation) viser til den høyeste konsentrasjonen av oksygen i vann ved gitte betingelser
(f.eks. temperatur og trykk); en overmetning kan
fore-komme som følge av fotosyntese. Med
oksygenforbruk refererer man til summen av
både det kjemiske og biokjemiske oksygenforbruket. Oksygenunderskudd (oxygen defiency)
er underskudd på oppløst oksygen i forhold til
metningskonsentrasjonen. Se: Biochemical oxygen demand og Oxygen dept.

OXYGENIC: Se: Oxic.

OXYGEN-DISSOCIATION
CURVE:
Grafisk
kurve der den prosentvise metning av hemoglobin med oksygen plottes mot oksygen trykket.
Den S-formete kurven er derfor et uttrykk for den
effektiviteten hemoglobin kan oppta oksygen på.

OXYGEN MINIMUM ZONE (OMZ): Refererer til
de åpne verdenshavenes midtre nivå (200 – 1
000 m) der oksygennivået er observert å være på
sitt laveste. Oksygenmangelen skyldes hovedsakelig den bakterielle nedbrytningen av organisk
materiale. Utbredelsen av OMZ influeres av havstrømmer og havsirkulasjoner. I kystområdene
strekker OMZ seg ned til kontinentalhyllen og vil
påvirke de bunnlevende organismene.
OXYGENOTAXIS (Oxytaxis): Oksygenotaxis,
rettet respons hos en bevegelig organisme mot
(positiv) eller fra (negativ) en oksygenstimulus.
Se: Taxis.
OXYGENOTROPISME: Oksygenotropisme, en
orienterende bevegelse indusert av en stimulus
basert på en oksygengradient. Se: Tropism.
OXYGEOPHILOUS (Oxylophilous): Det å leve
og trives i i humus eller humusrike habitater.
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OXYGEOPHYTE: Oksygeofytt, plante som vokser i humus. Se: Humus.
OXYGEOPHYTIC: Plantesamfunn i humusrike
habitater.
OXYGNATHOUS: Som har skarpe kjever.
OXYHAEMOGLOBIN: Oksyhemoglobin, den
oksygenerte form for hemoglobin i de røde blodlegemene.
OXYLOPHILOUS (Oxyphilic): Se: Oxygeophilous.
OXYLOPHYTE: Oksylofytt, plante som vokser i
humus eller humusrike habitater.
OXYPHILOUS (Oxyphilic): (1) Det å leve og
trives i sure miljøer og habitater (Se: Oxyphobous); (2) Fargbar med et surt fargestoff.
OXYPHOBOUS (Oxyphobic): Som lever og
trives i alkaliske (basiske) habitater; intolerant til
sure miljøer og habitater. Se: Oxyphilous.
OXYURIOSIS: Se: Enterobiosis.
OX WARBLE: Se: Bomb fly.
OYSTER: Østers, samlebetegnelse på forskjellige grupper av muslinger som vokser i
brakk- og saltvann. Ekte østers i familien
Ostreidae, omfatter de artene som vanligvis
serveres under benevnelsen «østers» og omfatter ikke perlemuslingene (Pinctada) som bare
er fjernt beslektet med ekte østers. Ekte østers
har (som kamskjell) en midstilt muskel som gir
skallet et karakteristisk hakk på midten der
muskelen er festet. Formen på skallet er vanligvis
asymmetrisk, et resultat av at østers fester seg til
underlaget. Flatøsters (Ostrea edulis), den
eneste østersen som finnes naturlig i Norge og er
meget ettertraktet, forekom til midten av 1800tallet vanlig langs hele norskekysten. Stillehavsøsters, japansk østers, gigasøsters, dyphavsøsters (Crassostrea gigas), en østersart som
forekommer naturlig i den nordlige delen av
Stillehavet fra Japan til Beringstredet, ble funnet
for første gang i Norge i 1980 (utenfor Kragerø).
Fra 2007 av er arten observert på tallrike steder i
Oslofjorden og langs kysten av Sørlandet og

nordover til Hordaland. Stillehavsøsters er en
invaderende art og svartelistet i Norge, dvs.
uønsket i norske farvann. Stillehavsøsters kan bli
opptil 40 cm lang, og skiller seg fra flatøsters ved
formen og strukturen på skallet. Den lever
fastvokst til underlaget fra like under fjæremålet
til et par meters dyp og er en god matørsters,
men har skarpe ubehagelige utvekster og
fortrenger lokale arter.
OZ (Ounce): Forkortelse for: Ounce (2,834 952 x
10-2 kg).
OZONE: Ozon (O3), lite stabil form for oksygen
med tre atomer (tri-atomiske; Se: Allotrophy) som
dannes naturlig i de høyere lag av atmosfæren
(lavere deler av stratosfæren, 15 - 35 km over
bakken) der ultrafiolett stråling påvirker oksygenet (O2), men tykkelsen på ozon laget varierer
både sesongmessig og geografisk. Ozon er ved
vanlig temperatur en fargeløs til blek-blå (flytende
ozon er mørk blå), eksplosiv, giftig gass med
sterk og karakteristisk lukt, og løselig i kaldt vann.
Ozon er langt mer reaktivt og ustabilt enn den
normale form for molekylært oksygen (O2),
dessuten er ozon sterkt oksiderende og reagerer
lett med de fleste former for organisk materiale.
Ozon er også et sterkt desinfeksjonsmiddel og
aktivt mot en rekke mikroorganismer, og benyttes
derfor mye innen rensing av vann (Se:
Ozonization). Ozon dannes som nevnt gjennom
påvirkning av surstoff (O2) med ultrafiolett lys,
noe som gir to atomer O (atomært oksygen: O 2 +
hv → O + O; der hv = solstråleenergien, h
Plancks konstant og v strålingens frekvens) som
gjennom en påfølgende termisk reaksjon mellom
O og O2, gir ozon (O + O2 ↔ O3). Atomært
oksygen bindes til surstoff hele døgnet, men
variasjoner i mengden ozon er sterkt knyttet til
den variable solintensiteten (solflekkaktiviteten).
Ozon danner et lag i den øvre atmosfæren, men
brytes lett ned av både fysiske og kjemiske
prosesser (kjemiske radikaler, R): O3 + R → RO
+ O2; RO + O → O2 + R; O3 + O → O2 + O2. Skal
mengde ozon økes, må ozon transporteres
nedover i atmosfæren med vindsystemene der
det er bedre beskyttet mot nedbrytningsprosessene som altså skjer ved at reaktive, kjemiske
radikaler (R) reagerer med ozon, i tillegg til at
sollys spalter ozon molekylet. De kjemiske radikalene er gjerne nitrogenoksider (NO, NO2),
vannradikaler (H, OH, HO2) eller halogenatomer
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(Cl, Br). Ozonet som forekommer i spormengder i
større høyder i atmosfæren, dannes også på
bakkenivå gjennom lynnedslag, fotokjemiske
reaksjoner som skyldes hydrokarboner og nitrogenoksider fra bileksos, og fotokjemisk smog.
Ved bakken kan ozon irritere øynene, halsen og
lungene og medføre astma, redusert vekst hos
planter og korreksjonsskader på metaller. Ozon
laget ca. 25 km over bakken (og surstoffet) som
absorberer ultrafiolett stråling, spesielt det farlige
UV-C, 280 – 100 nm, men også UV-B, 315 – 280
nm hvis lengste bølgelengder er hovedårsaken
for solbrentheten sommerstid (og også vitamin D
produksjonen), utgjør dermed et livreddende
skjold som beskytter jordens levende organismer
mot spesielt disse meget farlige kortbølgede
strålene, men bidrar samtidig til drivhuseffekten
ved lavere høyder. UV-A (400 – 315 nm) som
ikke absorberes av av ozon og når jorden, kan
imidlertid også medføre hudforandringer og kreft,
Det har vært påvist et stort ozonhull over
Antarktisk som en antar er forårsaket av
klorfluorkarboner (Se: Chlorofluorocarbon). Også
molekyler av klor i atmosfæren katalyserer
ødeleggelse av ozon molekyler (Cl- + O3 + O2 →
O2 + O2 + Cl-), med resultat, farligere UV-stråling.
Men ozon fortyn-ningen er en meget komplisert
prosess der også skylaget spiller en stor rolle for
UV-strålingen. Se: Oxygen og Ozone layer.

fra stjernen vår, sola, gjennom å absorbere det
meste av de farlige ultrafiolette strålene (Se:
Ozone). Prosessen medfører en temperaturøkning i stratosfæren som igjen forhindrer
vertikale luftblandinger og gjør at stratosfæren
opptrer som et stabilt lag. Faktisk er dette ozon
lagets tilstedeværelse, en forutsetning for både
utviklingen og opprettholdelsen av de høyere
livsformene på vår planet. I 1980-årene ble det
påvist at ozon laget var svakt utviklet over polene
(ozon hull), spesielt Antarktisk. Det antok man
skyldes en rekke komplekse fotokjemiske reaksjoner som involverer nitrogenoksider, klorfluorkarboner (KFK) og haloner produsert av biler, fly
og industri. Klorfluorkarboner ble benyttet som
kuldemedier (ingen giftighet, høy stabilitet),
rensemiddel og drivgass i spraybokser. Men er
nå forbudt og erstattet av hydroklorfluorkarboner
(HKFK), hydrofluorkarboner (HFK) og diverse
naturlige stoffer som hydrokarboner, ammoniakk
og karbondioksid) Se: Air pollution, Ozone og
Stratosphere.
OZOSTOMIA (Halitosis, Fetor oris): Stygg lukt
fra munnen, fra pusten.

OZONIZATION: Ozonering, behandling av vann
med ozon, hovedsakelig for å bleke fargede
komponenter, fjerne lukt og smak og drepe
uønskede mikroorganismer. Ozon har sterkere
bakteriedrepende virkning enn klor, men ozon
konsentrasjonen i vann avtar raskt. Se: Ozone.
OZONE LAYER (Ozone shield, Ozonosphere):
Ozon lag, laget eller teppet rundt jorden i de
lavere deler av stratosfæren (15 - 35 km over
bakken) som inneholder høye konsentrasjoner av
ozon (O3) i relasjon til andre steder i atmosfæren,
men lav konsentrasjon i forhold til de andre
gassene i stratosfæren (totalsøylen med ozon
måles i Dobson enheter (1 DU er 10-2 mm ozon
ved standard trykk og temperatur). Tykkelsen på
ozon laget varierer med sesong og geografisk
sted (særlig breddegrad), men også fra dag til
dag (for Sør-Norge er middelverdien ca. 340 DU
(280 i november til 390 i mars/april). Ozon-laget
beskytter biosfæren (organismene på jorden), fra
de dødelige effektene av de ultrafiolette strålene
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P
P (p): Forkortelse for: (1) Forelder generasjonen
(parental generation) (de selekterte individene i
starten av et formeringsforsøk som produserer F 1
generasjonen; ideelt sett utvelges kun homozygote individer til P generasjonen); (2) Produksjon (production); (3) Peta (1015); (4) Aminosyren
prolin (proline); (5) Sannsynlighet (probability);
(6) Fosfor (phosphorus); (7) Perm (Permian); (8)
Fosfat (phosphate); (9) Se: Pico-; (10) Den korte
armen på et kromosom (Se: Chromosome).
P.: Forkortelse for: (1) Side (pagina, pl. paginae,
pp.); (2) Plasmid (vanligvis et rekombinant plasmid, page); (3) Prefiks for et polypeptid produkt
av et gen.
P GENERATION: P generasjon, forelder generasjonen (under avlsforsøk: P1 er besteforeldergenerasjonen, P2 oldeforeldergenerasjonen,
etc.). Avkom etter krysning av P generasjonen,
kalles F1 generasjonen (filial generation). Se:
Progeny og Offspring.
P.A.: Forkortelse for: Pro anno, per år.
PABULUM: Føde, mat, fôr, næring.
PACE: (1) Ganglag, steg, skritt, passgang, fotlag,
gå, gå passgang, gå bortover, gå opp og ned, gå
fram og tilbake, skritte opp; (2) Fart, tempo,
bevegelseshastighet; (3) Fotsteg (lengden på et
steg, skritt); (4) Test av evner og kapasiteter.
PACER: (1) Gående, skritt, fottrinn, steg, passgjenger, hest trenet til passgang (begge benene
på samme side flyttes samtidig); (2) Leder i et
eller annet felt (pacesetter); (3) Pacemaker,
fartsetter, til regulering av hjerterytme; (4) Fart,
hastighet, tempo.
PACHIMETER: Pachimeter, instrument for å
måle bruddstyrken til faste materialer.
PACHY-: Prefiks som betyr tykk.
PACHYDERM: (1) Tykkhudet, tykkhudet dyr
(Paschydermatous); (2) Pattedyr som hører til

gruppen Pachydermata (inkluderer elefanter,
flodhester, neshorn, hester og griser).
PACHYMETER: Pachymeter, instrument som
måler tykkelsen på et materiale, f.eks. papirark.
PACHYTENE (Pachynema, Pachynema): Pachyten, det tredje stadium i profase I som
etterfølger zygoten under meiosen, da kromosomene blir kortere og tykkere og de to
homologe kromosomparene er intimt snodd rundt
hverandre slik at de to søster-kromatidene av
hvert kromosom, kan utveksle segmenter. Ikkesøster kromatidene har kontakt under pachyten
og en form for brudd i DNA oppstår etterfulgt av
utvekslinger av DNA mellom dem ved de fysiske
kontaktpunktene kalt chiasma (pl. chiasmata).
Prosessen kalles overkrysning (crossover,
crossing-over) mellom homologe kromosomer.
Overkrysningene produserer «overkrysningskromatider» (genetiske rekombinasjoner) der
hver består av distinkte DNA fragmenter hvor
noen stammer fra moren, andre fra faren. Se:
Meiosis.
PACK ICE: Pakkis, drivis, område med flytende
is i motsetning til fast is som er festet til
strandområdene. Pakkis kan klassifiseres etter
hvor mye vann som kommer tilsyne i isen (Se:
Drifting ice).
PADDOCK: (1) Eng, mark, jorde, hage, hestehage, salplass, innhegning, gjerde, gjerde inn; (2)
Padde, frosk.
PAEDIUM: Samling av unge dyr.
PAEDO-: Prefiks som refererer til barn.
PAEDOGAMY: Paedogami, en form for obligat
selvbefruktning (automixis), gjensidig befruktning
(sammensmeltning) av gameter produsert fra
samme individ, samme foreldercelle eller
gametangium. Det kan skje ved at en enkelt celle
har produsert de fusjonerende gametene eller at
gametene dannes fra hannlige og hunnlige
kjønnsorganer på samme individ. Se: Autogamy,
Gametangium og Pathenogamy.
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PAEDOGENESIS (Pedogenesis): (1) Paedogenese, seksuell kjønnsmodning og reproduksjon
hos dyr som har beholdt sine larvekarakterer og
er på et pre-adult stadium. Med andre ord, avkom
produsert av seksuelt kjønnsmodne dyr som
morfologisk sett, er juvenile (en form for neoteni;
Se: Neoteny). Et typisk eksempel er Axolotl, en
salamander som har opprettholdt larvekarakterene (skyldes mangel på hormonet thyroxin),
men kan produsere avkom (lik dem selv); (2)
Reproduksjon gjennom partenogenetisk utvikling
av eggceller i det embryologiske stadium eller
larvestadiet hos et individ (Se: Paedoparthenogenesis; haptormarkene i slekten Gyrodactylus
har denne evnen). Se: Paedomorphosis og Progenesis.

Priority), det er det opp til den som først reviderer
taksonet å bestemme. Se: Line precedens.

PAEDOMORPHOSIS (Pedomorphosis, Superlarvation): Paedomorfose, evolusjonær forandring der juvenile karakterer av forfedrene bevares
inn i det voksne, kjønnsmodne stadium, dvs. en
fylogenetisk opprettholdelse av juvenile karakterer hos senere ontogenetiske utviklingsstadier
av deres etterkommere som et resultat av evolusjonære prosesser. De voksne ligner det juvenile
stadium av forfedrene, sett over evolusjonær tid.
Paedomorfose kan oppstå gjennom to prosesser:
Progenese, en prosess som gir tidlig reproduksjon i relasjon til fysisk modning, eller neoteni,
en forsinkelse i den somatiske vekst i relasjon til
kjønnsmodningen. Se: Foetalization, Neoteny,
Paedogenesis og Progenesis.

PAIR BOND: Parbinding, gjensidig, nær og
vedvarende tiltrekning mellom én hann og én
hunn (Se: Monogamy) opprettholdt gjennom
kopulasjon og spesiell (parbindelses) adferd, og
som også er knyttet til det og ta seg av
avkommet gjennom år. I det minste varer en
pardannelse over paringssesongen gjennom
felles omsorg for avkom og beskyttelse av
territoriet. Hos enkelte arter dyr kan det
forekomme varige heteroseksuelle bindinger
mellom et større antall individer (Se: Harem, Pair
formation og Polygamy) eller mellom samme
kjønn (Se: Homosexual).

PAEDOPARTHENOGENESIS: Paedopartenogenese, partenogenetisk reproduksjon som finner
sted på larvestadiet. Se: Paedogenesis.

PAIR FORMATION: Pardannelse, etableringen
av parbindinger gjennom paringslek og paring.
Hos enkelte arter kan pardannelsen skje lenge
før selve paringen finner sted. Se: Pair bond.

PAEDOPHAGOUS: Som eter embryoer eller de
unge stadiene av en art.
PAGE (Polyacrylamide Gel Electrophoresis):
Forkortelse for: Polyakrylamid gel elektroforese,
en type elektroforese hvor man kan bestemme
størrelsen og sammensetningen av proteiner. Se:
Electrophoresis.
PAGE
PRECEDENCE:
Innen
taksonomi,
sidepresedens, de tilfeller der to navn er publisert
samtidig for samme takson i samme publikasjon,
og der det som står først in forhold til sidetall, får
presedens over det andre. Side-presedens
menes ikke nødvendigvis også prioritet (Se:

PAGINA: Overflaten av en vinge.
PAGINAL: Side-, som har sideantall.
PAGOPHILOUS: Det å leve og trives i høydedragene ved foten av fjell.
PAGOPHYTE: Pagofytt, plante som lever i
høydedragene ved foten av fjell.
PAIN: (1) Straff; (2) Lidelse, sorg; (2) Smerte,
pine, bedrøve, gjøre vondt; painful, vond, smertefull; (3) Menstruasjon.

PAIRED: Paret. Pair, par. Se: Single.

PAIRING: (1) Paring, det å pare seg (Se:
Copulation, Mating og Conjugation), pardannelse
(Se: Pair formation) eller parbinding (Se: Pair
bond); (2) Innen genetikk, kromosom paring,
prosessen da hvert par av de homologe
kromosomene danner en nær assosiasjon under
meiosens første profase. Det skjer ved at de to
kromosomene går sammen i en nøyaktig paring
punkt for punkt langs kromosomtrådene mens de
ligger side om side. Strukturen som da oppstår,
kalles en bivalent. Se: Synapsis.
PAIRING BEHAVIOUR:
Copulation.

Se:

Courthship

og
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PAIRING TERRITORY: Paringsterritorium, spesielt område som enkelte dyrearter bruker under
pardannelsen og som forsvares. Slike områder
forekommer både hos insekter, fugler og
pattedyr. Se: Pair formation.
PAIR MATING: Prosedyre for bestemmelse av
grad av seksuell isolasjon mellom to grupper (A
og B) av individer. Paringssuksess testes for de
fire mulighetene (A hunn x A hann og B hunn x B
hann (homogene paringer) og A hunn x B hann
og A hann x B hunn (heterogene paringer)).
(Male multiple choice, hannen i en gruppe kan
pare seg med hunnene fra begge grupper;
Female multiple choice, hunnen i en gruppe kan
pare seg med hannene fra begge grupper.)
PALADE GRANULES: Se: Ribosome.

Persiske Gulf, men uten Iran og det meste av
Arabia), Nord-Afrika (sør til midten av Sahara) og
øyene i det østlige Atlanterhavet: Island, De
britiske øyer, Azorene, Kanariøyene og Kapp
Verde øyene, og øyene i det nordlige
Atlanterhav: Spitsbergen, Franz Josefs land og
Novaya Zemlya. Palearktisk deles også inn i den
Europeiske (European) -, Sibirske (Siberian) -,
Manchuriske (Manchurian) - og Middelhavsunderregionen (Mediterranean). Se: Faunal
region og Zoogeographical regions.
PALEO- (Palae-, Palaeo-, Pale-): Prefiks som
betyr gammelt, prehistorisk, spesielt i forbindelse
med den geologiske fortiden. Se: Paleozoic (era).
PALEOAGROSTOLOGY (Palaeoagrostology):
Paleoagrostologi, den grenen av paleobotanikk
som studerer fossile gress. Se: Agrastology.

PALATABLE: (1) Velsmakende; (2) Akseptabel,
vakker, fin, tiltalende, behagelig, harmonisk, snill,
tjenestevillig, hyggelig, koselig; (3) Enig, enig
med.

PALEOALGOLOGY (Palaeoalgology): Paleoalgologi, den grenen av paleobotanikk som
studerer fossile alger. Se: Algology.

PALATE: Munnens tak, gane, både den harde
benete del (hard palate) og den bløte del (soft
palate).

PALEOBIOLOGY (Palaeobiology): Paleobiologi, den grenen av paleontologien som studerer
de fossile organismenes biologi. Se: Biology.

PALATINE: Gane-.

PALEOBOTANY (Paleobotany): Paleobotanikk,
den grenen av paleontologien som studerer
fossile planter. Se: Palynology.

PALE: Blek, bleik, gjøre blek, blekne.
PALEANTHROPOLOGIST: Paleantropolog, person, vitenskapsmann eller vitenskapskvinne, som
studerer fossile rester og tilhørende artifakter av
forfedrene til det moderne menneske.
PALEARCTIC REGION (Palaearctic region):
Palearktisk region, dyregeografisk region som
utgjør en del av Arctogaea og består av Europa
og Nord-Afrika (så langt sør som til midten av
Sahara), Arabia (bortsett fra det sør-vestre
hjørne) og Asia nord for Himalaya (Sibir og
nordlige Kina) og Japan (Se: Arctogaea). Denne
regionen har relativt lik fauna (særlig på
familienivå) på tross av den store utstrekningen.
Landmassene er praktisk talt sammenhengene
så de forskjeller som er til stede, er vesentlig
klimatisk betinget. Underregionen kalt det
vestlige Palearktisk, omfatter Europa (øst til Ural
fjellene og Uralelva), Midtøsten og det nære
Østen (så langt som til Det kaspiske hav og den

PALEOCENE (Palaeocene): Paleocen, geologisk epoke i Paleogen som utgjør den tidligste
epoken i Tertiær (for 65 - 56 millioner år siden).
Paleocen etterfulgte perioden Kritt og varte til
epoken Eocen. Se: Eocene, Geological time
scale, Paleocene og Tertiary.
PALEOCLIMATOLOGY (Palaeoclimatology):
Paleoklimatologi, studiet av klimaet i de tidligere
geologiske tidsperioder, basert på analyser av
bl.a. fossiler, isavsetninger, sedimentære bergarter og borekjerner. Paleoclimate, det fremherskende klima ved en gitt tidsperiode i den
geologiske fortid. Se: Climatology.
PALEOCONTINENT: Paleokontinent, tidligere
eksisterende kontinent som senere ble brutt opp
og sammensmeltet (fusjonerte) med andre
kontinenter pga. oppsprekkinger og kontinentaldrift. Se: Continent.
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PALEODENDROLOGY
(Palaeodendrology):
Paleodendrologi, den grenen av paleobotanikk
som studerer fossile trær. Se: Dendrology.
PALEOECOLOGY (Palaeoecology): Paleoøkologi, den grenen av økologien som studerer
interaksjonene mellom fossile arter og deres
omgivende miljø, både de biotiske og abiotiske
omgivelsene på den tid de levet. Studiet omfatter
både et studium av fossilene i et gitt område og
av bergartene der de ble funnet. Paleoøkologi
omfatter radioaktiv datering og ofte også
pollenanalyser, ved siden av studier av fossile
spor som kan gi viktige adferdsopplysninger. Se:
Ecology.
PALEOETHOLOGY (Palaeoethology): Paleoetologi, den grenen av etologien som studerere
adferden til utdødde (fossile) arter av dyr. Se:
Ethology.
PALEOGAEA (Palaeogaea): Paleogaea, zoogeografisk region som omfatter Palaearktisk og
den Etiopiske -, Orientalske - og Australske
region. Se: Zoogeographical regions.
PALEOGENESIS (Palaeogenesis): Se: Palingenesis.
PALEOGENE (Palaeogene, Lower Tertiary):
Paleogen, underavdeling av Tertiær (ca. 65 - 23
millioner år siden) som omfatter følgende epoker:
Paleocen (eldste, ca. 65 - 56 millioner år siden),
Eocen (ca. 56 - 34 millioner år siden) og Oligocen (ca. 34 - 23 millioner år siden). Paleogen,
Neogen og Kvartær, utgjør jordens nytid (Se:
Kenozoikum). Se: Geological time scale og
Neogene.
PALEOGEOGRAPHY (Palaeogeography): Paleogeografi, studiet av den geografiske, romlige
fordeling av landmassene og havene i fortiden
eller i en spesiell tidligere geologisk epoke.
PALEOGRAPHY (Palaeography): (1) Paleografi, studiet av gamle håndskrifter og innskripsjoner, tydning og tolkning av historiske skrifter
og manuskripter; (2) Foreldet, avleggs og antikvert, skrivemåte.
PALEOHYDROLOGY (Palaeohydrology): Paleohydrologi, studiet av tidligere tiders hydro-

logiske systemer som bevart i fjellformasjoner,
eller rekonstruksjoner av gamle elvesystemer,
innsjøer og grunnvann under tidligere geologiske
tidsperioder, eller studier av tidligere tiders irrigasjonssystemer og urbane vannforsyningssystemer.
PALEOICHNOLOGY (Palaeoichnology): Paleoiknologi, den grenen av iknologien som omfatter studiet av sporfossiler fra eldre geologiske
tidsperioder som er bevart i sedimentære bergarter. Ichnology, Neoichnology og Trace fossils.
PALEOLIMNOLOGY (Palaeolimnology): Paleolimnologi, den grenen av limnologien som
omfatter studiet av innsjøers geologiske utvikling
og historie basert på sedimenter og fossiler. Se:
Limnology og Paleoecology.
PALEOLITHIC
(Palaeolithic):
Paleolitikum,
Paleolittisk tid, eldre stenalder, den første perioden i stenalderen, en arkeologisk tidsperiode i
menneskets forhistorie (i Norge ca. 2 millioner –
8 000 f.Kr.) som er den perioden da stenredskapene ble utviklet (dekker rundt 99 % av
menneskets teknologiske forhistorie!). Perioden
strekker seg tilbake til de tidligste kjente funn av
stenredskaper blant homoninene, ca. 3,3
millioner år siden til slutten av Pleistocen (10 000
- 12 000 f.kr.; i Midtøsten ca. 2 millioner - 10 000
f.Kr.; i Norge er perioden angitt som -8 000 f.kr.).
I slekten Homo karakteriserer bl.a. Neanderthalere og Cro-Magnon mennesker den paleolittiske kultur. Føden ble skaffet gjennom veiding,
jakt, fiske og sanking. Stenalderen omfatter tre
perioder i menneskets historie: Eldre stenalder
(Paleolitikum), mellomstenalderen (Mesolitikum)
og yngre stenalder (Neolitikum). Se: Mesolithic
og Neolithic.
PALEOLOGIST (Palaeologist): Oldkyndig, spesialist i paleologi. Se: Paleology.
PALEOLOGY (Palaeology): Paleologi, studiet
og kunnskapen om den gamle tiden, oldtiden,
antikken, spesielt den forhistoriske antikken.
PALEOMAGNETISM (Palaeomagnetism): Paleomagnetisme, studiet av naturlig magnetisme,
spesielt for å avgjøre intensiteten og retningen på
jordens magnetfelt i de tidligere geologiske
periodene på jorden.
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PALEONTOLOGY (Palaeontology): Paleontologi, det vitenskapelige studiet av livet i tidligere
geologiske perioder (prehistorisk tid) som kjent
gjennom fossiler, dvs. fossile dyr, sopp, planter,
bakterier og sporfossiler, inkludert beskrivelse av
artene, deres struktur, evolusjon, utbredelse og
miljøbetingelser. Paleontologien er opptatt av å
kunne dokumentere livets kronologiske historie
på jorden. Innen biostratigrafien benyttes disse
dataene for å klarlegge de stratigrafiske
relasjonene mellom sedimentære bergarter. Se:
Neontology, Paleobotany, Paleoecology og Paleozoology.
PALEOPALYNOLOGY
(Palaeopalynology):
Paleopalynologi, den grenen av palynologi som
studerer spesielt fossilerte sporer og pollen. Se:
Palynology.
PALEOPEDOLOGY (Palaeopedology): Paleopedologi, den grenen av pedologi som studerer
fossilerte jordarter. Paleosol refererer til fossil
jord eller meget gamle jordhorisonter der organiske rester kan benyttes til aldersbestemmelse og
rekonstruksjon av de klimatiske betingelsene
som hersket på tiden for dannelsen av jorden.
Se: Paleosol og Pedology.
PALEOPHYTIC (Palaeophytic, Pteridophytic):
Paleofyttisk, den geologiske perioden da bregner
dominerte vegetasjonen, dvs. perioden mellom
utviklingen av alger og den første tilsynekomst av
gymnospermer. Se: Aphytic, Archaeophytic,
Caenophytic, Eophytic og Mesophytic.
PALEOSPECIES (Palaeospecies): Se: Chronospecies.
PALEOSOL (Palaeosol): Paleosol, jordsmonn
som er dannet under fortidens miljøbetingelser.
Se. Paleopedology.
PALEOTROPICAL REGION (Palaeotropical
region): Paleotropisk region, de tropiske og
subtropiske områdene i Den gamle verden; et
område som inkluderer Afrika sør for Sahara
(Etiopia), Madagaskar (Malagasy) og den Iranske
halvøy til Filippinene (Oriental).
PALEOZOIC (ERA) (Palaeozoic): (1) Paleozoicum, den tidligste og lengste geologiske æra i
det Phanerozoiske æon (ca. 543 - 250 millioner

år siden), og som omfatter seks geologiske perioder: Kambrium (Cambrian), Ordovicium (Ordovician), Silur (Silurian), Devon (Devonian), Karbon (Carboniferous) og Perm (Permian). Palaeozoicum blir etterfulgt av Mesozoicum. Nesten alle
de forskjellige plante- og dyrerekkene, unntatt
frøplantene (angiosperms), ble tallrike i denne
æraen; (2) Urdyrs-, paleozoisk. Se: Geological
time scale.
PALEOZOOLOGY (Palaeozoology): Paleozoologi, den grenen av zoologien som omfatter
studiet av den fossile fauna av virveldyr og
virvelløse dyr. Se: Zoology.
PALINDROME: Palindrom, bokstav serie, ord,
frase eller sekvens, som leses likt fra begge
sider, fra høyre til venstre eller omvendt. I
dobbelttrådet DNA eller RNA, kan nukleotidsekvensen ha en symmetrisk struktur slik at
avlesningen er uavhengig av retningen, dvs.
basesekvensene er omsnudd og gjentatt. Slike
palindromiske sekvenser er vanlig i DNA og er de
stedene der DNA kløves av restriksjonsenzymene.
PALINGENESIS (Palaeogenesis, Paleogenesis): (1) Palingenese, den antatte gjentagelse
under en organismes embryologiske utvikling av
tidligere stadier i evolusjonen av arten (rekapitulering av opprinnelige karakterer under den
embryologiske utviklingen) (Se: Biogenetic law
og Cenogenetic); (2) Regenerasjon av tidligere
tapte deler; (3) Sjele-vandring (metempsychosis).
PALLADIUM: Palladium (Pd), bløtt hvitt og smibart overgangsgrunnstoff med atomnummer 46,
atommasse (u) 106,4, smeltepunkt 1 551 oC og
kokepunkt 3 140oC. Palladium reagerer ikke med
oksygen ved normal temperatur og danner bare
et mindre antall enkle salter.
PALLIAL: Det som angår mantelen (kappen) hos
bløtdyr. Pallial cavity, kappehulen.
PALLID: Blek, gråblek, gusten.
PALLOR: Hudblekhet (kan være tegn på sjokk
eller sykdom).
PALM: (1) Håndflate, håndsbredd; (2) Berøre,
beføle; (3) Gjemme i hånden; (2) Palme, familie
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(Arecaceae) enfrøbladete planter, den eneste
familien i underordenen Arecales. Gruppen har
ca. 190 slekter og omfatter ca. 2 600 kjente arter.
Palmer er tutbredt overalt i tropene, delvis også i
subtropene og varmere tempererte klimaer.
PALMATE: Hånd-formet, det å ligne en hånd
med utsperrede fingre.
PALMELLOID: Det å bestå av et antall ikkebevegelige celler i en gelatinøs matriks.
PALMER: (1) Sommerfugllarve; (2) En håret flue
benyttet under fluefiske; (3) Det å ha foldede
hender; (4) Pilgrim, en som returnerer fra Det
hellige land med et palmeblad som bevis på
pilgrimsreisen.
PALP: Palpe, føletråd, følehorn, sansemessig
vedheng som vanligvis befinner seg nær munnen
hos dyr.
PALPATION: Innen medisin, det å legge hendene på de ytre hudoverflatene for å bestemme
tilstanden til de underliggende organer og vev.
PALPIFORM: Det å form som en palpe, antenne,
følehorn eller tentakkel.

PALUSTRAL: Sumpet, myr-.
PALUSTRINE (WETLANDS) (Paludine): (1) Det
å leve og trives i våtmarksområder; (2) Sumpet,
myret, myrlendte våtmarksområder i innlandet
(<0,5 o/oo saltholdighet). (Marine wetlands,
våtmarksområder eksponert mot havet; Estuarine
wetlands, delvis innelukkede våtmarksområder
med en blanding av fersk- og saltvann; Riverine
wetlands, våtmarksområder assosiert med
rennende vann; Lacustrine wetlands, våtmarksområder assosiert med en innsjø.)
PALYNOLOGY (Micropaleontology, Pollen
analysis): Palynologi, pollenanalyse, vitenskapen som omhandler studiet av små organiske
partikler slik som pollen, sporer og diverse
mikrofossiler (dinoflagellater, coccolitter) som er
til stede i luft, vann, jord og sedimentære avsetninger. Pollenanalyse benyttes mye i stratigrafiske, paleoklimatiske og arkeologiske undersøkelser da pollen og sporer er meget resistente
mot nedbrytning.
PAMPAS: Pampas, store tempererte gressletter
(biomer) i det sørlige Sør-Amerika.
PAN-: Prefiks som betyr alt, som påvirker alt, det
hele, komplett, generalisert.

PALPITATE: Banke, klappe, sitre, skjelve, beve.
PALPITATION: Irregulær hjerterytme, kan bl.a.
skyldes hardt fysisk arbeid, stress - og koffein.
PALSIED: Lam, lamhet, hjelpeløshet, verkbrudden, skjelvende. Palsy, lamme.
PALUDAL (Uliginous, Helobius, Palustrine):
(1) Sumpet, myr-, myrlendte habitater, sumpete
miljøer; (2) Sedimenter deponert i myrlendte
habitater; (3) Det som angår myrer, sumper.

PAN: (1) Kompakt jordsjikt; (2) Sjikt med et høyt
leirinnhold; (3) Peroksacetyl nitrat, forurensende
stoff som stammer fra industrirøk utsatt for sterk
stråling. PAN er mer stabilt enn ozon og kan spre
nitrogenoksider (NOx) og medføre ozondannelser i atmosfæren (Se: Ozone); (3) Pan,
slekten som sjimpansen (chimpanzee, P.
troglodytes) og bonobo (P. paniscus) tilhører.
PANACEA: Universalmiddel, patentløsning.
PANAUTOPOLYPLOID: Se: Autopolyploid.

PALUDICOLOUS: Som lever på myrlendte habitater. Paludicole, en som lever eller hyppig
besøker myrområder.
PALUDIFICATION: Ekspansjon av myrlendte
områder som et resultat av økt grunnvannsstand
på grunn av redusert drenering forårsaket av
akkumulering av torv.
PALUS: (1) Myr; (2) Stake-lignende struktur.

PANBIOGEOGRAPHY: Panbiogeografi, studier
av utbredelsesmønsteret hos planter og dyr i en
geografisk skala som omfatter hele verden. Se:
Biogeogeography og Vicariance biogeography.
PANBIOGEOGRAPHICAL MODEL: Se: Vicariance model.
PAN BREEZE: Slagg, koksgrus.
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PANCREAS: Pankreas, bukspyttkjertel, stor fordøyelseskjertel hos virveldyr (ca. 18 cm lang hos
mennesket). Pankreas ligger bak (og under)
magen hos mennesket, med den tykkere enden
festet til tolvfingertarmen (duodenum), den
tynnere enden mot milten (spleen), og som
produserer under påvirkning av hormonet
sekretin, en blanding av fordøyelsesenzymer
(f.eks. trypsin, amylase, lipase, insulin) som via
bukspyttkjertelkanalene, havner i tolvfingertarmen og tynntarmen der de fordøyer stivelse,
proteiner og fettstoffer. Hormonene insulin og
glykagon produseres av celler i pankreas kalt
«Langerhanske øyer»; insulin og glykagon spiller
essensielle roller i karbohydrat metabolismen da
de regulerer blodsukkernivået. Insulin regulerer
metabolismen av karbohydrater, fett og proteiner
og glykagon stimulerer leveren til å frigjøre
glykose.
PANDEMIC: (1) Vidtspredd, generelt; (2) Pandemi, utbrudd av en pandemisk sykdom; (3)
Pandemisk, epidemi som omfatter hele eller store
deler av verden og en stor del av verdens
befolkning i de fleste land. Se: Cosmopolitan,
Ecumenical, Epidemic, Panzootic, Ubiquitous.
PANDEMIC DISEASES OF MAN: Menneskets
pandemiske sykdommer, omfatter særlig to
epidemiske sykdommer med stor smitteevne,
mange verter og som kan smitte via luft
(dråpesmitte): Pest (pneumonic form) og
influensa (influenza). Se: Pest, Plague og Influenza virus.
PANDORA (Anesidora): Gresk, mytologisk
skikkelse, den første kvinne. Pandora åpnet en
glasskrukke (ikke boks, men kalt Pandora’s box)
og frigjorde alle menneskets dårlige sider, umoral
og svakheter.
PANDURIFORM: Det å form som en fiolin, oval
på endene og innsnørt på midten.
PANENDEMC: Se: Cosmopolitan distribution.

store, universelle oseanet, Panthalassa. Superkontinentet Pangea begynte og oppsplittes for
omkring 175 millioner år siden, noe som
medførte den største utdøing av livsformer i
jordens historie som vi kjenner til, da hele familier
av arter forsvant for alltid. Pangaea ble
oppsplittet i en nordlig og sørlig del, der det
nordlige superkontinentet Laurasia og det sørlige
Gondwana senere ble til alle dagens kontinenter.
Dannelsen og oppsplittingen av Pangea og disse
to kontinentene, er forklart ut fra kontinentaldrift
og klimaendringer. Kontinentalmassene er
fortsatt i bevegelse på jorden i dag og vil i
geologiske tidsperspektiver forandre landformene
videre fra hvorledes dagens verden ser ut. Se:
Gondwane og Laurasia.
PANGENE: Se: Monad.
PANGENESIS: Pangenese, teori foreslått av
Charles Darwin (Se: Darwin, Charles Robert) om
arv av egenskaper fra foreldre, der kroppsceller
avgir partikler (gemmule) som sirkulerer i blodet
og vandrer fra kroppscellene til kjønnsorganene
og der påvirker kjønnscellene (gametene), slik at
egenskapene kan overføres til avkommet
(Darwin var vel vitende om at teorien ikke var
støttet fakta). Teorien som gir en forklaring på arv
av
egenskaper
ervervet
fra
foreldrene
(Lamarckisme), er ikke akseptert i dag. Men virus
nevnes i senere tid å kunne være en overførselsmekanisme (vektor) av genetiske egenskaper fra kroppscellene til kjønnscellenes gener.
Se: Se: Gemmule, Neo-Lamarckism og NewLamarckism.
PANMICTIC POPULATION: Panmiktisk populasjon, kryssbefruktende populasjon der alle
individene er potensielle partnere, dvs. alle rekombinasjoner er mulige uten paringsgbegrensninger, genetisk eller adferdsmessig. Slike reproduktivt integrerte populasjoner (demer) der
kryssing mellom populasjonene gir levedyktig
avkom, utgjør tilsammen en art. Se: Biological
species concept, Deme, Mendelian population,
Panmictic unity og Panmixis.

PANGAMY: Se: Panmixis.
PANGEA (Pangaea): Pangea, et stort, kontinuerlig superkontinent som ble dannet for 300 200 millioner år siden og som omfattet alle kjente
kontinentale landmasser og var omgitt av det

PANMICTIC INDEX: Se: Coefficient of consanguinity.
PANMICTIC UNITY (Mendelian population):
Panmiktisk enhet, lokal kryssbfruktende popula-
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sjon (Mendelsk populasjon) der all paring mellom
individer av motsatt kjønn, er fullstendig tilfeldig
og uten begrensninger. Se: Panmictic population,
Panmixiis, Mendelian factor og Mendelian population.
PANMIXIS (Pangamy, Panmixia, Panmia, Random mating): Panmiksis, panmiksia, tilfeldig
(random) paring innen en kryssbefruktende
populasjon, dvs. alle kjønnsmodne individer av
motsatt kjønn er potensielle partnere uten
tendenser til partnervalg basert på seleksjon for
spesielle karakterer og karaktertrekk. Se:
Assortative mating, Interbreeding, Panmictic
population og Random mating.
PANNAGE: Grisebeite, grisefôr.
PANHOSTAL UNIT: Vertssamfunnet, alle vertsarter som er til stede i en gitt biocoenose. Se:
Bioceoenosis og Community.
PANSPERMIA: Se: Exogenesis.
PANSY: (1) Stemorsblomst, natt og dag (Viola
tricolor), ett- eller to-årig fiol i fiolfamilien (Violaceae); (2) Homoseksuell, overdrevent feminin,
affektert.
PANT: Puste, puste kort og fort, pese, stønne,
snappe etter pusten; pesing, stønn, gisp.

PANTOTHENIC ACID: Vannløselig vitamin B
(B5), et essensielt vitamin for metabolismen av
mat. Vitaminet er nødvendig for syntese av
coenzym-A (CoA), diverse hormoner og kolesterol, og for å metabolisere proteiner, karbohydrater og fettstoffer. Se: Coenzyme.
PANTOGENOUS: Som vokser på alle substrater,
benyttet innen plantegeografien om symbiotiske
sopp som ikke er begrenset til kun én verts art.
PANTROPICAL (Pantropic): Pantropisk, utbredt
i de tropiske regioner på alle kontinenter.
PANZOOTIC (Extensively epizootic): Panzootisk, epizooti, infeksiøs sykdom med meget stort
omfang, parasitt eller infeksiøs agens som har
infisert mange til alle individene i et geografisk
område eller over store områder, og som ofte
også involverer mer enn én vertsart. Se: Pandemic.
PAPER: (1) Ark, papir, blad, papp, stivnet
blanding av fra korte til lange cellulosefibre
avhengig av bruk. Og avhengig av bruksområde,
kan papiret kreve spesielle tilsetninger for å
styrke det i våt tilstand, gi spesiell tekstur, gi det
passe absorpsjonsevne, eller for bleking eller
farging, etc.; (2) Avis; (3) Foredrag, avhandling,
stil; (4) Nummer av et skrift; (5) Oppgave, eksamenspapir; (3) Kle med papir, legge i papir,
tapetsere.

PANT- (Panto-): Prefiks som betyr alt.
PANTHALASSA (Panthalassic Ocean, PaleoPacific, Protopacific): Panthalassa, det ene
universelle, store havet som omkranset superkontinentet Pangea og som var mye større enn
dagens Stillehavet. Under overgangen mellom
Paleozoicum - Mesozoicum for ca. 250 millioner
år siden, dekket det 70 % av jordens overflate.
Se: Pangaea og Tethys Ocean.
PANTHALASSIC: Det å leve i kystfarvann.
PANTHERA: Panterslekten Panthera, slekten
som omfatter de store kattene: Løven (P. leo),
jaguaren (P. onca), leoparden (P. pardus) og
tigeren (P. tigris).
PANTHERINE: Flekket som en flekket panter.

PAPER CHROMATOGRAPHY: Papirkromatografi, teknikk for analyse av kjemiske blandinger,
løsninger, ved hjelp av kromatografi der blandingen som skal undersøkes plasseres nær enden
av et trekkpapir som nedsenkes vertikalt i
løsningen. Når løsningen trekkes gjennom
papiret ved hjelp av kapillærkreftene, dras
stoffene i blandingen med. Disse komponentene
vil vandre i ulik hastighet avhengig av deres
størrelsesforhold og reaksjon med cellulosepapiret, og på den måten kan identifiseres.
Papiret tørkes deretter og de forskjellige
komponentene vil da fremstå som flekker langs
papiret. Er komponentene fargeløse kan de for å
bli sett, farges med diverse kjemiske stoffer
(f.eks. ninhydrin farger aminosyrer blå) eller belyses med ultrafiolett lys. Avstanden komponentene vandrer per tidsenhet, hva som eventuelt farger dem og sammenligninger med
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referansesubstanser trukket på samme papir, gir
en pekepinn på hva stoffene består av. Se:
Chromatography.
PAPILLA (pl. Papillae): Papill, enhver liten
vorte-formet fremspring (process) på overflaten
av en celle, organ eller organisme og som har
som oftest en sensorisk funksjon.

bestående av høyblad, de lite dominerende
begerbladene (fnokkene) utvikles da til en
funksjon i frøspredningen. Hos løvetann som har
en kulerund samling frukter virker pappus som et
fallskjermaktig sveveapparat for frøspredning
med vind; (2) Innen zoologi, det å ha fine dunete
hår, og da spesielt de tidligste utvekstene av
skjegg.

PAPILLATE (Papillose): Vortet, papilløs, det å
bære papiller, vorte-lignende utvekster. Se: Papilla, Papilliform og Verrucose.

PAPULAR: Består av eller er karakterisert ved
små faste, koniske hudhevelser, papuler, uten
synlig væskeinnhold (puss). Se: Papule.

PAPILLIFORM: Vorte-formet, formet som en
papill eller vorte. Se: Papilla, Papillate, Patelliform og Verruca.

PAPULE: Papule (pimple), «underjordisk kvise»,
liten hudhevelse (opp mot en erts størrelse),
avgrenset, oftest rødlig, kjegle-formet og fast, og
som kan opptre i klynger. Papuler inneholder ikke
puss (Se: Pustule).

PAPILLECTOMY: Kirurgisk fjerning av papiller,
vorte-lignende utvekster.

PAPULIFEROUS: Som har papuler. Se: Papule.
PAPILLOMA (pl. Papillomas eller Papillomata): Papilloma, vanligvis ufarlig (Se: Benign), liten
papille-lignende tumor eller vorte (Se: Wart,
verruca vulgaris) på hud (epitelialt vev) eller
mukøse membraner (kjertelkanaler) som skyldes
et Papillomavirus (familien Papovaviridae, hos
mennesket, ofte human papillomavirus HPV (type
6 og 11 i 50 % av tilfellene). Disse er for det
meste vertsspesifikke; forskjellige typer av
Papilloma virus kan forårsake forskjellige morfologiske typer i en gitt vert. Papilloma er som
nevnt, vanligvis ufarlig, men enkelte forårsaket av
visse virus kan bli farlige (malign) i nærvær av
visse cofaktorer, som f.eks. ultrafiolett lys.

PAPYRACEUS: (1) Papir-lignende; (2) Fetus
papyraceus, én av to tvillinger som har dødd og
blitt presset mot uterusveggen av de andre
voksende fosteret.
PAR: (1) Likhet, likestilling, likemann, to like av
en sort; (2) To personer eller gjenstander i et
forhold eller som hører sammen; (3) Ikke så
mange, noen få, to-tre; (4) Forkortelse for:
Paragraf (paragraph); (5) Avisnotis; (6) To personer som danner en gruppe i dans eller lek; (7)
To personer som starter samtidig; (8) Tall som lar
seg dele med to; (9) Forutbestemt antall slag på
et golfhull eller golfbane.

PAPILLOSUS: Form som en vorte, brystvorte.
PAPOVIRUS: DNA virus i familiene PApillomaviridae og POlyomaviridae (tidligere Papovaviridae) som produserer forskjellige svulster (neoplasma) i de infiserte vertene, ofte menesket og
andre pattedyr.

PARA-: (1) Prefiks som betyr lik, nært til, ved,
ved siden av, langs, bortenfor, forandret; (2)
Innen kjemi, molekyl med to atomer der kjernene
har motsatt spinn.
PARABASAL BODY: Se: Golgi apparatus og
Dictyosome.

PAPPY: Bløt, grøtaktig.
PAPPOSE: (1) Innen botanikk, det å ha pappus
(pl. pappi), hvithårede dun, fnokker, festet til
nøttefrukten hos arter i korgplantefamilien.
Pappus utvikles fra begerbladet til enkeltblomstene inne i blomsterleiet, som vanligvis skal
beskytte blomsten, men blomstene i blomsterkorgen er allerede beskyttet av kurvdekket

PARABIOSIS: (1) Parabiose, kolonier av forskjellige arter av insekter som holder avkommet
adskilt, men som utnytter det samme reiret
(boet). Artene forsvarer ofte boet sammen, spiser
sammen og kan også dele føden. Fenomenet er
utbredt hos sosiale insektarter som danner
kolonier (Se: Symphily); (2) Kirurgisk (eksperimentell) sammenkopling av to individer eller
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sirkulasjonssystemer. Generelt, kunstig laget
organisk forbindelse mellom to dyr. Hvert av
individene kalles en parabiont, paret kalles parabiotiske tvillinger. Sammenkoplingen kan benyttes for å teste en eventuell inkompatibilitet hos
dyrene som helhet; (3) Infeksjon som forløper
uten skade på verten; (4) Midlertidig opphør i den
fysiologiske aktiviteten.
PARABLE: (1) Parabel, geometrisk planfigur, ett
av flere kjeglesnitt, kjennetegnet ved at den
dannes av alle punkter som har samme avstand
fra en styrelinje som fra parabelens brennpunkt;
(2) Tale, foredrag, lignelse.
PARABOLA: Parabel, parabelkurve, geometrisk
planfigur (ett av flere kjeglesnitt, de andre er
ellipse, hyperbel og sirkel) som kjennetegnes ved
at den er dannet av alle punktene som har
samme avstand fra en styrelinje som fra parabelens brennpunkt (en parabel går gjennom origo
i en grafisk figur og øker i en jevn gradient bort
fra aksen på begge sider; Y-aksens verdi øker
med kvadratet av X-aksens verdi). En symmetrisk romfigur der snittet er en parabel, kalles
parabol og benyttes i mange innretninger for
fokusering av innkommende stråler (f.eks. en
parabolantenne for radiokommunikasjon eller en
lyddusj for fokusering av lyd). Se: Circle, Ellipse
og Hyperbola.
PARACENTRIC: Se: Paracentic inversion.
PARACENTRIC INVERSION: Parasentrisk omkasting (inversjon), reversering av den normale
rekkefløgen på egenene i et kromosom segment
som involverer bare den delen av et kromosom
som ligger på en side av centromeren. Se:
Inversion, Pericentric inversion og Centromere.
PARACHROSIS: Prosessen med å skifte farge.
Parachrose, innen mineralogi, skifte farge på
grunn av væreksponering.

eller mønster; (2) Sett av intellektuelle verdier,
konsepter, praksiser eller antagelser som omfatter en måte å se og beskrive virkeligheten på
(for samfunnet som deler dem); (3) Vitenskapelig,
filosofisk eller teoretisk modell innen en fagdisiplin der teorier, lover eller generaliseringer er
sammenfattet for å formalisere de dataene som
understøtter modellen slik at de kan bli systematisk analysert.
PARADOX: (1) Paradoks, tilsynelatende absurd
og selvmotsigende utsagn som etter nøyere
vurdering kan virke sann og vel fundert; (2) Et
utsagn eller argument som er selvmotsigende og
logisk uholdbar selv om det er basert på en
korrekt deduksjon (Se: Deduction) fra akseptable
premisser (Se: Premise), og som dypere sett kan
være sann; (3) Prinsipp, tro eller doktrine som
står i motsetning til den generelle antagelsen; (4)
Argument som beviser en innlysende usannhet.
PARAFFIN (Parrafin wax): Parafin, voksaktig,
hvitlig, gjennomsiktig, smakløst og brennbart fast
destillat fra oljeraffinering, kull og treinduarien,
som består av en blanding av mettede alifatiske
hydrokarboner som metan, etan, propan og
butan, og benyttes til f.eks. oppvarming, lys,
forseglinger, gummiblandinger, kosmetikk eller
som belegg på overflater. Parafin (CnH2n+2) er et
trivialnavn for alkaner. Se: Alkane og Kerosene.
PARAFORMALDEHYDE: Paraformaldehyd, organisk substans som utgjør et polymerisert
formaldehyd (CH2O)n. Se: Formaldehyde.
PARAGAMY: Paragami, dannelse av en zygotisk
kjerne gjennom sammensmelting av kjerner inni
et syncytium.
PARAGENETIC: Paragenetisk, kromosomforandringer som virker på uttrykket av et gen, men
ikke på dets struktur, sammensetning og
oppbygning. Kan skyldes f.eks. forandringer i gen
posisjonen.

PARACME (Phylogerontic period): Parakme,
fylogenetisk nedgangstid hos en gruppe organismer etter en periode av maksimal livskraft og
utvikling. Se: Acme, Epacme, Phylogerontic og
Typolysis.

PARAGON: (1) Mønster, en modell for perfeksjon, ting eller person som eksempel på spesielt
gode kvaliteter; (2) Perfekt diamant på minst 100
karat; (3) Stor rund perle.

PARADIGM: (1) Paradigme, (typisk) eksempel,
(typisk) mønster, noe som tjerner som en modell

PARAGONIMOSIS (Oriental hemoptysis, Oriental lung fluke disease, Pulmonary distom-
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iosis): Paragonimose, sykdom som skyldes
infeksjon av luftveiene (lungene) med en digen
ikte i slekten Paragonimus, hvorav P. westermani
er den viktigste. Mennesket blir smittet gjennom å
spise infiserte kreps eller krabber. Utbredt i Sørøst Asia, Vest-Afrika og Stillehavskysten av SørAmerika. Andre sluttverter er ville kattedyr, katt,
griser, hunder, aper og smågnagere.
PARAGRAPH: Paragraf, avsnitt, stykke, notis,
artikkel, behandle, dele opp i avsnitt, omtale i en
avisnotis.
PARAHELIOTROPISM: Paraheliotropisme, bevegelse hos blad for å forhindre eksponering mot
sterkt sollys. Se: Tropism.
PARAINFLUENZA VIRUS: Parainfluensa virus
(slekten Paramyxovirus) hvis navn hentyder til
virusets affinitet for respirasjonssystemet hvor det
gir milde influensa-lignende sykdommer. Parainfluensa virus (fire serotyper) er viktige patogener i respirasjonssystemet hos spebarn, barn
og ungdom. Etter 7-års alder er parainfluensa
virus infeksjoner vanligvis subkliniske. Viruset er
hovedårsaken til krupp, bronkitt og lungebetennelse hos barn. Parainfluensa virus smitter
gjennom nærkontakt og dråpesmitte. Parainfluensa virus Type 3, smitter lettere enn de
andre serotypene. Inkubasjonstiden er 2 - 4
dager. Se: Influenza virus.
PARALECTOTYPE: Paralektotype, enhver av de
originale syntypene som er igjen når en lektotype
er utvalgt. Se: Type.
PARALIMNION: Paralimnion, litoralsonen i innsjøer fra vannkanten til de dypeste nivåer med
rotet eller bunnfestet vegetasjon.
PARALLAX: Den tilsynelatende (vinkel)forskyvning eller retningsforskjell av et objekt når det
observeres fra to forskjellige steder som ikke er i
en rett linje med objektet (benyttet bl.a. innen
astronomien for fjerne himmellegemer målt fra to
punkter på jordbanen); forandringen i avstand
mellom to objekter når de sees fra forskjellig
posisjoner.
PARALLEL: (1) Parallell, ligge side ved side med
samme avstand mellom seg, arrangert likeløpende med samme avstand, strekke seg ut i

samme retning; (2) Svare til, kunne måle seg
med, komme opp mot; (3) Korrespondere, noe
likt noe annet; (4) Opptre eller eksistere på
samme tid eller på samme måte; (5) Det å
involvere eller simultant utføre spesielle
operasjoner; (6) Breddegrad, parallellsirkel.
PARALLEL EVOLUTION (Parallelism): (1)
Parallell evolusjon, uavhengig tilsynekomst av
det samme karakteruttrykk, delte avledete
(derived, Se: Apomorphic) likheter som ikke er
basert på et enkelt evolusjonært opphav, men
har uavhengig utviklet seg i nært relaterte taksa.
Med andre ord, uavhengig evolusjon av like
karakterer i reproduktivt isolerte, men evolusjonært relaterte utviklingslinjer. Parallell evolusjon forklares ut fra felles genetisk predisposisjon
for evolusjonen av den spesielle karaktertilstanden, og representerer homoplasi pga. det
nedarvede felles genetiske potensialet (genotype
likhet) for utvikling av den spesielle egenskapen.
Parallell evolusjon kan spesielt opptre når fjernt
relaterte organismer okkuperer samme nisje,
men i forskjellige uavhengige områder (f.eks.
pungdyr i Australia, placentale dyr i andre land),
men der seleksjonstrykket er likt; (2) Opprettholdelsen av konstante forskjeller i en
karakter mellom to ikke-relaterte arter (utviklingslinjer) under evolusjonen. Se: Adaptive radiation,
Convergence, Convergent evolution og Underlying synapomorphy.
PARALLELISM: Se: Parallel evolution.
PARALLELOGEOTROPISM: Parallellogeotropisme, orienterende respons som medfører at
kroppens hovedakse holdes eller stilles vertikalt.
Se: Tropism.
PARALLEL POLYMORPHISM: Se: Tautomorphism.
PARALLEL SPECIATION: Parallell artsdannelse, parallell evolusjon av karakterer knyttet til
reproduktiv isolasjon i uavhengige populasjoner
som har begrenset gen utveksling. Se: Parapatric
speciation.
PARALOCI (Pseudoalleles): Paraloci, nært relaterte genetiske loci med samme aktivitet. Se:
Pseudoallele.
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PARALOGOUS GENES: (1) Som har lik struktur
som indikerer en relasjon til eller utvikling fra et
felles utgangspunkt; (2) To eller flere genloci
(eller deres polypeptidprodukter) oppstått under
evolusjonen fra det samme opprinnelige gen
gjennom gen dublisering og som har utviklet seg
parallelt hos forskjellige arter som utviklet seg
etter dubliseringen. Se: Orthologous genes.
PARALOGY: Innen genetikk, paralogi, homologi
som oppstår gjennom gen fordoblinger. Se:
Paralogous genes.
PARALYSIS (Paralyse): (1) Paralyse, lamme,
lammelse, tap av følelse og bevegelse i en
muskel eller et sett av muskler i kroppen; (2)
Fjetre, lamslå.
PARAMERES: Den venstre og høyre halvdelen
av bilateralt symmetriske dyr.
PARAMETER: (1) Parameter, enhver av et sett
fysisk målbare faktorer eller størrelser som f.eks.
vekt, volum eller høyde, hvis verdi bestemmer
det karakteristiske av noe; en karakteriserende
og differensierende karakteristikk eller karaktertrekk; (2) Innen statistikk, parameter, kvantitet,
størrelse hvis numeriske verdi er kalkulert ut fra
data som f.eks. gjennomsnittsverdi eller standard
avvik, og som karakteriserer eller beskriver et
spesielt tallsett eller en populasjon; (3) Innen
matematikk, paramter, konstant i en ligning som
varierer i andre ligninger av samme generelle
form; (4) Parameter, konstant i et sett av
uavhengige variabler som uttrykker koordinatene
til et variabelt punkt og deres funksjoner; (5)
Parameter, én av et sett av målbare faktorer som
f.eks. trykk eller temperatur, som definerer et
system, bestemmer systemets adferd og som
varierer i eksperimentet; (6) Parameter, faktor
eller grense som bestemmer variasjonsbredden.
PARAMETRIC STATISTICAL TEST: Parametrisk test, test som baserer seg på visse
antagelser om fordelingen av populasjonens bakgrunnsdata ut fra de prøvene som er tatt, f.eks. at
dataene er normalfordelte. Generelt avtar verdien
av parametriske tester, desto mindre prøven er. I
slike tilfeller der man ikke kan anta en normalfordeling, brukes ikke-parametriske tester. T-test
er en mye brukt parametrisk test.

PARAMITOSIS: Paramitose, kjernedeling hos
visse protozoer som avviker fra den vanlige
mitosen da kromosomene ikke arrangerer seg
symmetrisk rundt spindelens ekvatorialplan. Se:
Spindle.
PARAMORPH: Paramorf, enhet under artsnivå
for en hvilken som helst morfologisk variant innen
en art hvis taksonomiske status ikke kan bestemmes.
PARAMUNITY: De u-spesifikke forsvarsmekanismene i en organisme som er rettet mot de fleste
infeksjoner og antigener. Reaksjonen skjer kort
tid etter kontakt med det infeksiøse agens (<12
timer), men varigheten er begrenset (<12 dager)
og gjentatte infeksjoner fører ikke til forsterket
reaksjon. Det funksjonelle grunnlaget for paraimmunitet, er: Mikrofager (polymorfkjernede
leukocytter) og makrofager, NK-celler (natural
killer cells), økt lymfocytt aktivitet, interferon
produksjon, utskillelse av lymfokiner (og andre
mediatorer), aktivering av humorale faktorer
(komplement, opsonin, lysozym) og betennelsesreaksjoner. Se: Immunity og Resistance.
PARAMUTUALISM: Paramutualisme, fakultativ
symbiose der begge parter har fordeler.
PARAMUTATION: Paramutasjon, gen ustabilitet
som skyldes interaksjoner mellom alleler som
fører til en arvelig forandring i ett av allelene. Det
allel som forandres, kalles det paramuterte allel,
det andre, det paramutagene allel, og individet
med denne mutasjonen, kalles en paramutant.
PARAMYXOVIRIDAE: RNA virus som infiserer
virveldyr (respiratorisk virus, overføres vesentlig
via luft, vektorene er ukjente). For viktige arter,
Se: Newcastle virus, Measles, Mumps, Rinderpest og Parainfluenza virus.
PARANEOXENOUS: Tarmparasitter hos virveldyr som har (sekundert) tatt opphold i eller på
andre parasitter (helminter).
PARANYM: Innen taksonomi, paranym, navn
som er stavet så likt at misforståelser kan oppstå.
PARAPATRIC (Macroparapatric, Microparapatric): Parapatrisk, nærstående populasjoner
eller arter hvis geografiske utbredelse er kontin-
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uerlig, men med begrenset kontakt, dvs. de er
ikke-overlappende selv om medlemmer av de to
populasjonene ved grenseovergangen, er i
kontakt noe som gjør genflyt mellom dem mulig.
Hybridisering kan eller ikke kan forekomme,
forekommer det ikke har artsdannelsesprosessen
nådd det stadium at paring mellom populasjonene ikke er mulig. Se: Allopatric, Dichopatric,
Peripatric, Speciation og Sympatric.
PARAPATRIC SPECIATION: Parapatrisk artsdannelse, artsdannelse der en ny art dannes fra
en populasjon som er geografisk sammenhengende med den gamle arten og der genflyt
mellom dem foregår, dvs. en gradvis artsdannelse der en ny art dannes fra populasjoner
som lever i overlappende geografiske soner eller
habitater hvor det forekommer utveksling av
gener. Men selv om paring mellom populasjonene forekommer, er avkommet relativt sett
mindre levedyktig uansett habita. Den naturlige
seleksjonen fremmer derfor mekanismer som
reduserer antall krysninger mellom populasjonene. For at parapatrisk artsdannelse skal
finne sted, må paringen være ikke-tilfeldig, genflyten være ulik og populasjonene opptre i
kontinuerlige eller diskontinuerlige geografiske
områder. Se: Introgression og Parallel speciation.
PARAPHRASE: Parafrase, omskriving, omskrive, parafrasere, omredigere, tydeliggjøring og
forklarende omskrivning av en tekst, tolkning ved
hjelp av omskrivning.
PARAPHYLETIC: Parafyletisk, en taksonomisk
gruppe som omfatter deres siste felles opphav,
og noen, men ikke alle etterkommerne av det
siste felles opphav og som ofte kan omfatte én
eller to monofyletiske undergrupper (gruppen er
parafyletisk med tanke på de to ekskluderte
undergruppene). Mangler mange undergrupper i
den navnsatte gruppen, sies den å være
polyparafyletisk. Innen kladistikk er en slik gruppe
invalid da kun monofyletiske grupper (klader) er
tillatt som taksonomisk gruppering. Innen
evolusjonær systematikk er parafyletiske grupper
delvis tillatt for å kunne demonstrere biologiske
likheter. Innen kladistikk er f.eks. krypdyr
parafyletisk til fugl og pattedyr, da gruppen
ekskluderer fugl og pattedyr som har felles
opphav med krypdyrene. Men innen evolusjonær
systematikk er krypdyrgruppen tillatt da alle

krypdyrene er nært relaterte til hverandre og
deler enkelte meget karakteristiske morfologiske
og fysiologiske karaktertrekk, som f.eks. kaldblodighet. Grensen mellom parafyletisk og
polyfyletisk er ikke skarp. Se: Paraphyletic group,
Polyphyletic og Paraphyly.
PARAPHYLETIC GROUP (Paraphyletic taxon,
Paraphylum): Parafyletisk gruppe, parafyletisk
takson, en gruppe arter som omfatter gruppens
siste stamfar og alle deler av det fylogenetiske
treet mellom stamarten og dens etterkommere,
men ikke alle dens etterkommere, dvs. en klad
minus noen av dens komponenter. Artene i
gruppen er dem som har beholdt likheten med
opphavet, mens de andre har utviklet seg så
raskt at at de ikke lengre ligner sin stamfar. Det
finnes mange eksempler på slike grupper, f.eks.:
Partåede hovdyr (Artiodactyla), krypdyr (Reptilia),
benfisk (Osteichthyes) og vesper (Hymenoptera). Innen det fylogenetisk artskonsept skal
arter være monofyletiske, men parafyletiske arter
forekommer også ofte (20 % blant dyrene, 20 –
50 % blant plantene). Se: Monophyletic group,
Monophyly, Paraphyletic, Paraphyly og Polyphyletic group.
PARAPHYLY: Parafyli, arrangementet av medlemmene i en en parafyletisk gruppe. Se:
Monophyly, Paraphyletic, Paraphyletic group og
Polyphyly.
PARAPLASM: (1) Paraplasma, ikke-levende bestanddeler av det levende protoplasmaet, celle
komponenter som kan tilfeldig observeres som
inklusjoner i cytoplasmaet hos visse eukaryotiske
celler eller under visse former for celle aktiviteter;
(2) Unormalt eller misdannet vev.
PARAPODIA (Parapod, Parapodium): Parapod, «falsk fot», et par kjøttfulle laterale utposinger av kroppen som forekommer på de
fleste segmentene hos flerbørstemarkene (polychaeter) i tillegg til visse insektlarver, og som
hjelper på bevegelsen (eller laterale utvidelser på
foten som kan danne et bredt svømmeorgan hos
enkelte snegler).
PARASAGITTAL: Et plan parallell med sagittal
planet. Se: Sagittal.
PARASELECTIVITY: Se: Fertilization.
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PARASEMATIC: Parasematisk (hudfarge), fargemarkeringer, strukturer eller adferd som
kamuflerer et dyr på en slik måte at en predator
blir distrahert, avledet eller avskrekket fra å
angripe eller at angrepet rettes mot ikke-vitale
deler av dyrets kropp (f.eks. øyet på vingene til
enkelte sommerfugler). Se: Antiaposematic,
Aposematic og Sematic.
PARASEXUAL: Paraseksuell, alle ikke-meiotiske
reproduksjonsprosessene. Se: Meiosis.
PARASEXUAL CYCLE (Mitotic crossover,
Mitotic recombination, Parasexual processes,
Parasexual system): Paraseksuell syklus, ikkeseksuell prosess for overførsel av genetisk
materiale uten reproduksjonsstrukturer og meiose; forekommer hos enkelte sopp og encellede
organismer. Med andre ord, genetisk rekombinasjon uten dannelse og fusjon av gameter eller
regulær veksling mellom meiose og karyogami.
Hos sopp starter en paraseksuell syklus gjennom
en fusjon av hyfer (myceler) som medfører at
kjerner og andre cytoplasmiske komponenter
befinner seg i samme celle (heterokaryon; Se:
Plasmogamy). Deretter fusjoner to ulike kjerner til
en diploid kjerne (karyogami; Se: Karyogamy), en
prosess som involverer rekombinasjoner pga.
mitotiske overkrysninger og utveksling av gener
på kromosomene og eventuelt en haploidisering
(Se: Aneuploidy og Haploidy). Gjennom de videre
delingene mistes kromosomer fra den diploide
kjernen slik at den haploide tilstanden kan
gjenoppstå. De aseksuelle sporene som dannes
vil være genetisk forskjellige fra foreldermycelet
som et resultat av rekombinasjonene. Se:
Karyogamy, Mitotic recombination og Parasexuality.
PARASEXUALITY: (1) Unormal eller «pervers»
seksualitet; (2) Seksuell attraksjon mot poltergeister, demoner, utenomjordiske; (3) Paraseksualitet, enhver prosess som resulterer i
rekombinasjoner av gener fra forskjellige
individer, men som ikke involverer meiose og
zygote dannelse gjennom befruktning som ved
seksuell reproduksjon. Omfatter en kompleks
form for mitose der to cellekjerner smelter
sammen uten noen form for seksuell prosess og
der kromsom antallet fordobles. Se: Parasexual
cycle.

PARASITAEMIA (Parasitemia): Tilstedeværelse
av parasitter i blodsirkulasjonen, men uten
nødvendigvis å medføre en klinisk tilstand eller
situasjon.
PARASITE (Para: Ved siden av; Sitos: Mat):
Parasitt, snylter, snyltedyr, snylteplante, snyltegjest, organisme som er helt avhengig av en
annen organisme (vert) som den lever på
(ektoparasitt) eller inni (endoparasitt) og som den
henter næringen sin fra. En parasitt er normalt
mindre enn verten. Flere definisjoner forekommer: (A) FYSIOLOGISK DEFINISJON: En
parasitt er enhver organisme som i det minste et
sted i sin livssyklus har en intim vedvarende
assosiasjon og metabolsk avhengighet av en
annen levende organisme av en annen art (en
vert) som den er tilpasset til (morfologisk og
ernæringsmessig) å benytte som sitt miljø for å
kunne fullføre livssyklus. En parasitt er per
definisjon mer eller mindre negativ (skadelig) for
den infiserte vertsorganismen (f.eks. medfører
redusert fekunditet, konkurranseevne og/eller
overlevelse); (B) ØKOLOGISK DEFINISJON: (a)
Parasitten er fysiologisk avhengig av verten, (b)
infeksjonsprosessene har skapt en aggregert
fordeling (variansen > gjennomsnittet) av parasittene blant vertene, (c) parasittene dreper sterkt
infiserte verter, og (d) parasittene har et høyere
reproduksjonspotensial enn vertene. Her skiller
(c) parasittisme fra kommensalisme og mutualisme, (d) fra predasjon, (b) og (c) fører til at flere
parasitter enn verter dør og (d) gjenoppretter
likevekten; (C) MOLEKYLÆR DEFINISJON: En
parasitt er planen parasittens DNA har for å
maksimere utnyttelsen av genproduktene til
nukleinsyrer som koder for andre arter av
organismer (verter). I denne forstand er alle
parasitter
molekylære,
infeksiøse
agens,
«molekylære parasitter»; (D) IMMUNOLOGISK
DEFINISJON: En parasitt er en organisme som
produserer en immunologisk respons hos en
organisme av en annen art; (E) OPPRINNELIGE
DEFINISJONER: (a) En parasitt er et individ som
eter ved de rikes bord og lever på en annens
bekostning kun gjennom smiger og underkastelse, (b) eller assistenter som spiste med
prestene (etter ofring) under religiøse riter i
Hellas i gamle dager. Forskjellige termer benyttes
i fagene som arbeider med parasitter, f.eks.: (a)
Adelfoparasitter (adelphoparasites) parasitterer
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nært relaterte vertsorganismer som er i slekt med
dem selv, (b) alloparasitter (alloparasite) parasitter en vert som ikke er i nært slektskap til dem
selv, (c) obligate parasitter (obligate parasites)
kan kun leve parasittisk enten under hele eller en
del av sin livssyklus, (d) fakultative parasitter
(facultative parasites) lever fritt, men kan under
visse betingelser opptre som parasitter, (e)
ektoparasitter (ectoparasites) lever på vertens
ytre overflater, (f) endoparasitter (endoparasites)
lever inni verten, (g) hemiparasitter (hemiparasites) får bare deler av sin næring fra verten
og kan overleve i fravær av verten, (h)
kleptoparasitter (cleptoparasites, kleptoparasites)
stjeler mat som er fanget av andre arter, (i)
reirparasitter (brood parasites) plasserer sitt
avkom i andres reir, (j) hyperparasitter
(autoparasites, hyperparasites, superparasites)
parasitterer andre parasitter, (k) xenoparasitter
(xenoparasites) kan infisere arter som ikke er
deres normale verter (ofte skadete organismer),
(l) autoøke parasitter (autoxenous, autoecious
parasites) tilbringer hele sin livssyklus på en
enkelt vertsorganisme, (m) heterøke parasitter
(heteroxenous parasites, heteroecious parasites,
metoxenous, metoecious parasites) trenger mer
enn én vert for å fullføre sin livssyklus, eller er
ikke vertsspesifikk, (n) monoxene parasitter
(monoxenic, ametoecious parasites) er vertsspesifikke, (o) trofoparasitter (tropoparasites) er
obligate parasitter bare i en del av sin livssyklus,
og (p) patogener/patogene parasitter (pathogenic
parasites) er parasitter som medfører alvorlig
skade eller dreper verten (oftest brukt om
mikroparasitter). Se: Mutualism, Parasitism og
Symbiosis.

parasitt (Se: Parasite); naturen eller adferden til
en organisme som er avhengig av en organisme
av en annen art (verten; fosteret i moren kan
også sies å leve parasittisk) som den ikke yter
eller produserer noe positivt for, men tvert imot
per definisjon er mer eller mindre skadelig for.
PARASITIC DNA: Se: Selfish DNA.
PARASITIC CASTRATION: Parasittisk kastrering (kapunering), ødeleggelse av gonadene eller
vertens reproduksjonsmulighet på grunn av en
parasittisk infeksjon, f.eks. krabber infisert med
det parasittiske krepsdyret Sacculina.
PARASITIC GASTRITIS: Se: Haemonchosis.
PARASITICIDAL: Ødeleggende, destruktiv for
parasitter, enhver substans som er i stand til å
ødelegge parasitter.
PARASITICIDE: Parasitticid, parasittmiddel,
kjemisk stoff som dreper og ødelegger parasitter.
PARASITIC DISEASE: Parasittær sykdom, parasittisk sykdom, infeksjonssykdommer forårsaket
av protister, sopp og dyr. Men blir også
leilighetsvis brukt om virus og bakterier. Flere
parasittiske sykdommer er av meget stor
betydning for både for vilt, domestiserte dyr og
mennesket. Se: Infectious disease.
PARASITIC ENTERITIS: Infeksjon i en organisme med parasitter som forårsaker sykdomstilstander i tarmsystemet.
PARASITIC FLY: Snylteflue.

PARASITE BURDEN: Se: Burden og Intensity
(of infection).
PARASITE CHAIN: Parasitt rekke, næringskjede
der materie (mat) passerer fra større til mindre
organismer.
PARASITE LOAD: Se: Intensity (of infection).
PARASITEMIA: Se: Parasitaemia.

PARASITIC MALE (Complemental male):
Parasittisk hann, dverghann som lever parasittisk, permanent festet til hunnens kropp. Typisk
har hannen velutviklede reproduksjonsorganer,
men ofte liten og deformert kropp. Parasittiske
hanner kan forekomme både hos virveldyr og
virvelløse dyr.

PARASITE-MIX: Se: Parasitocoenosis.

PARASITIC WASP: Parasittisk veps, enhver av
tallrike snyltevepsarter som fungerer som
parasittoider på andre insekter. Se: Parasitoid.

PARASITIC: Parasittisk, det å leve som en
parasitt, forårsaket av eller med referanse til en

PARASITISM: Parasittisme, snylteliv, snylting,
obligatorisk assosiasjon mellom en parasitt og
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verten, en form for symbiose mellom to organismer der den ene (parasitten, vanligvis den
minste) er tilpasset til å leve inni (endoparasittisme) eller utenpå (ektoparasittisme) den
andre (verten, vanligvis den største) som den er
metabolsk avhengig av (henter næringen sin fra)
og som den påfører mer eller mindre skade. Med
andre ord har parasitten fordeler på bekostning
av verten. Parasittisme som livsstrategi, medfører
for parasitten en rekke biologiske tilpasninger i
kroppsstruktur, fysiologi, reproduksjonsbiologi,
livssyklus og adferd. Begrepet parasittisme
brukes også i dagligtale ikke bare om parasittens
behov for føde fra en vert (parasitten er biotrof),
men også mer løselig om forhold som dreier seg
om forsvar, ly eller transport av en organisme
(parasitt) på en annen organisme (vert) og
fortrinnsvis med en viss vertsskade som resultat.
Innen biologien antyder begrepet parasittisme en
infeksjon som skader vertsindividet (men ikke
nødvendigvis på populasjonsnivået eller i en
evolusjonær sammenheng), herunder hører de
mange mer eller mindre farlige infeksjonssykdommene på mennesket. Men infeksjonssykdommer er generelt sett, ikke nødvendigvis
fatale da parasitten gjennom å drepe verten,
også vil drepe sin matkilde (Se: Parasitoid).
Parasittene er vanligvis meget spesialiserte i sin
levemåte som kan omfatte fra én til flere verter i
løpet av livssyklus. De produserer vanligvis store
mengder egg da meget få overlever tilstrekkelig
lenge til å finne neste vert i livssyklus. Obligate
parasitter kan kun overleve og reprodusere som
parasitter, fakultative parasitter kan også leve
utenom verten. Forskjellen mellom en predator
og en parasitt kan sies å være at når en predator
dreper byttet lever den på kapitalen, mens en
parasitt som infiserer, vanligvis lever på renten.
Innen medisin brukes begrepet parasittisme hvis
«mikroorganismer» lever i «makroorganismer»,
enten sykdom fremkalles eller ikke. Betegnelsen
«infeksjon» er innen medisinen reservert for en
kolonisering eller etablering av et smittestoff
ledsaget av registrerbare reaksjoner (men ikke
nødvendigvis sykdom) i vertsorganismen. Spesielle former for parasittisme er sosial parasittisme
og reirparasittisme. Se: Brood parasitism, Infection, Parasite, Parasitology, Pathogen, Sosial
parasitism, Symbiosis og Zoosis.
PARASITIZATION: Parasittering, infeksjon av
eller med parasitter; det at parasittiske

organismer henter sin føde fra kroppen til en
annen organisme (vert) for å kunne fullføre sin
livssyklus, og per definisjon, skadelig for verten.
PARASITIZE: Parasittere, snylte på, infisere, å
leve som en parasitt på eller i en annen
organisme, eller å legge eggene i redet til en
annen art.
PARASITOCOENOSIS (Parasite-mix): Parasittocoenose, det totale antall parasitter av alle arter
i et gitt vertsorgan, vertsorganisme eller vertspopulasjon. Se: Component parasite community,
Infracommunity, Taxocoenosis og Topocoenosis.
PARASITOGENESIS:
Parasittogenese,
de
evolusjonære relasjoner mellom en parasitt og
sin vert.
PARASITOID: (1) Parasittoid, parasitt-lignende,
organisme som er parasittisk på en vert under
sine umodne stadier (immature) og som vanligvis
ødelegger, steriliserer og dreper sin vert på et
eller annet trinn under utviklingen, og som er
frittlevende som voksen. En parasittoid har en
livsstil, livsstrategi, som er en mellomting mellom
parasittisme og predasjon. Fenomenet forekommer mest typisk hos mange insekter (10 %
av alle insekter er parasittoider, omfatter spesielt
alle snyltevepsene). Etter å ha utnyttet egget,
larven eller puppestadiet av en spesiell insektart
til mat og bosted, og som da fungerer som en
vert, trenger parasittoiden ut av den døde vertskroppen for å fortsette sitt neste stadium i livssyklus som frittlevende. For parasittoidene som
lever av vertens vev, dreper vertene før eller
senere i løpet av denne prosessen (Se:
Parasitoidism og Superparasite); (2) Organisme
som er alternerende parasittisk og frittlevende.
Se: Hyperparasite.
PARASITOIDISM: Parasittoidisme, relasjon som
eksisterer mellom forskjellige insektlarver og
deres verter der larven eter på vertens levende
vev i en rekkefølge som medfører at verten ikke
blir drept før larveutviklingen er gjennomført. Se:
Parasitoid.
PARASITOLOGICAL: Parasittologisk, den grenen av biologien som omhandler parasittene og
fenomenet parasittisme, spesielt blant dyr.
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PARASITOLOGIST: Parasittolog, spesialist i
parasittologi, vanligvis begrenset til en som
studerer fenomenet parasittiske og parasitter,
spesielt helminter og parasittiske protozoer, blant
dyr. Se: Helminth og Parasitology.
PARASITOLOGY: Parasittologi, den grenen av
biologien som studerer fenomenet parasittisme
og parasitter (Se: Parasite). Parasittologi som fag
begrenses vanligvis til parasittiske helminter og
protozoer, henholdsvis innen rikene dyr (Animalia) og Protoctista (Protozoa), som infiserer
dyr og planter. Virologi, bakteriologi og mykologi
betraktes da som fagområder adskilt fra parasittologien. Begrepet generell parasittologi, kan
benyttes for alle områdene, fenomenet parasittisme har ingen taksonomisk restriksjon. I
dagligtale brukes ofte begrepet parasitt i en
videre sammenheng enn hva som forbindes med
parasittisme hos dyr. Se: Parasitism og Pathogen.
PARASITOSIS: Parasittose, infeksjon med eller
sykdom forårsaket av parasitter (en infeksjon er
nødvendigvis ikke lik en sykdom). Se: Parasitism.
PARASITOTROPIC: (1) Parasittotropisk, det å
ha affinitet for parasitter; (2) Affiniteten spesielle
legemidler har for parasitten istedenfor verten,
inkludert mikroparasitter som infiserer større
parasitter.
PARASTERILITY: Parasterilitet, sterilitet som
ikke skyldes genetisk eller kromosomalt defekte
gameter, men mekanismer (incompatibility
mechanisms) som forhindrer dannelse av en
zygote hos visse typer av gameter. Se: Sterility.
PARASYMBIOSIS: (1) Parasymbiose, symbiose
uten fordel eller skader på noen av partnerne; (2)
Assosiasjonen mellom en organisme (parasymbiont) og en allerede eksisterende symbiose,
f.eks. assosiasjonen visse sopp har med lav som
selv er en symbiotisk relasjon mellom sopp og
alge. Se: Neutralism og Symbiosis.
PARASYMPATHETIC NERVE SYSTEM (PSNS): Det parasympatIske nervesystemet (hvile
og fordøyelsessystemet), én av de to delene av
det autonome nervesystem som er involvert i å
bevare energi og å styre aktivitetene i innvollsorganene (viscera). Nervefibrene i det para-

sympatiske nervesystem har sin opprinnelse i det
sentrale nervesystemet (Se: Central nerve
system). Det parasympatiske og det sympatiske
nervesystemet virker mot hverandre, der det
sympatiske systemet tar seg av de kvikke
responsene tar det parasympatiske systemet seg
av de funksjonene som ikke krever raske
responser, som å senke hjertefrekvensen, utvide
blodårer, øke tarm- og kjertelaktiviteter, spytt- og
tåreutskillelse, urinering, fordøyelse, seksuell lyst
og avslapping av tarmens lukkemuskler. Se:
Sympathetic nerve system.
PARASYNDESIS (Parasynapsis): Foreningen
av kromosomene side-ved-side under meiosen.
Se: Meisosis.
PARATAXON: Paratakson, kunstig takson eller
klassifikasjon basert på morfologi for gruppering
av fossiler eller organismer av ukjent slektskap
eller tilhørighet.
PARATAXONOMY: (1) Gruppering av organismer basert på felles morfologi, men som ikke
viser evolusjonære relasjoner; (2) Taksonomiske
innsamlinger og undersøkelser som ikke utføres
av profesjonelle taksonomer. Parataksonomer
benyttes i stor utstrekning under studier av
biodiversitet til både innsamling og bestemmelse,
spesielt de høyere kategoriene. Deretter overtar
akademisk utdannete taksonomer arbeidet videre
med å bestemme materialet ned til arts- og
underartsnivå. Se: Taxonomy.
PARATENESIS: Paratenese, passering av en
infeksiøs larve gjennom én eller en serie av
transportverter til sluttverten, men uten videre
utvikling under transporten. Se: Paratenic host.
PARATENIC HOST (Transfer host): Paratenisk
vert, vert som ikke er essensiell for fullføringen av
en parasitts livssyklus, men som utnyttes som en
transportvert for å nå sluttverten. I en paratenisk
vert kan parasitten leve over relativ lang tid (i
motsetning til en transportvert), men ikke vokse
eller reprodusere. Parateniske verter er kun
tilfeldige verter, men kan fungere som en
økologisk mellomstasjon før infeksjonen av
sluttverten. Parasitten kan også innkapsles i en
paratenisk vert. Se: Paratenesis, Transport host
og Host.
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PARATHERMOTROPISM: Paratermotropisme,
bevegelser hos blad for å forhindre eller
minimalisere oppvarming som resultat av
eksponering mot sterkt sollys. Se: Tropism.
PARATHYPOID FEVER: Paratyfoidfeber, paratyfoid, paratyfus, sykdom som skyldes infeksjon
med bakterien Salmonella parathyphi A, B eller
C. I Skandinavia forekommer B-typen som er den
minst farlige. A og C typene forekommer i SørEuropa og i tropiske og subtropiske strøk.
Sykdommen medfører en form for magekatarr,
feber og redusert allmenntilstand. Se: Typhoid
fever og Typhus (fevers).
PARATOMY: Paratomi, form for aseksuell reproduksjon hos dyr der organismene deler seg
vinkelrett på lengdeaksen slik at de nye
individene dannes hode mot hale. Knoppskyting
(Se: Budding) kan minne om paratomi, men her
er ikke kroppsaksene justert til hverandre.
Paratomi kan medføre en rask produksjon av nye
individer, f.eks. ved at en kjede av zooider (Se:
Zooids) dannes hode mot hale. Paratomi finner vi
hos mange fåbørstemark, acoele flimmermark,
echinorderm larver og coelenterater. Se: Architomy og Fission.

PARATUBERCULOSIS: Paratuberkulose, infeksjon med Mycobacterium paratuberculosis, som
er mest vanlig hos geit og storfe.
PARATYPE: (1) Innen genetikk, alle ytre faktorer
som innvirker på manifesteringen av en genetisk
karakter; (2) En unormal type innen en art,
spesielt brukt om bakteriekolonier; (3) Paratype,
innen taksonomi, ethvert individ utenom holotypen (Se: Holotype), som benyttes og nevnes i
den originale, publiserte beskrivelsen av arten
eller
underarten;
individ
benyttet
under
beskrivelsen og kalt paratype av forfatteren.
Innen botanikk er det også verken en isotype
eller en syntype. Se: Isotype, Paratopotype,
Syntype og Type.
PARATYPHOID FEVER: Paratyfoid feber, paratyfus, akutt, infeksiøs sykdom på mennesket
forårsaket av Salmonella paratyphi A, B og C.
Sykdommen ligner på tyfoid feber (tyfus) med
hensyn på smitten og infeksjonen, men symptomene er mindre alvorlige og ofte ledsaget av
gastroenteritt. Innen husdyrhold omfatter paratyfoid feber enhver sykdom som forårsakes av en
serotype av Salmonella som gir sepsis og/eller
gastroenteritt. Se: Salmonellosis, Sepsis og Typhoid fever.

PARATONIC: Se: Aitogenic.
PARATOPE (Antigen-binding site): (1) Paratop, den delen av et antistoff molekyl eller Tlymfocytt som i en antigen-antistoff interaksjon,
gjenkjenner og binder seg til et antigen.
Bindingsstedet på antigenet kalles epitop (Se:
Epitope). Den delen av antigenet som ligger
utenfor epitopen, kalles bærer. Generelt, har
antigenet mange forskjellige epitoper (Se:
Antigenic determinant) og kan reagere med
mange forskjellige antistoffer; (2) Stedet der en
celle-overflate reseptor kombineres med et
eksogent molekyl.

PARAVACCINIA (Bovine papular stomatitis,
Milker's nodules, Pseudocowpox): En sjelden
virusinfeksjon (Parapoxvirus på kveg), utbredt
over hele verden, infiserer menneske gjennom
sår i huden ved kontakt med infiserte kyr.
PARAXIAL: Det å bevege seg parallelt med
kroppsaksen.
PARAZOA: Parazoa, underrike av dyr som
omfatter svampene (Porifera, sponges), den
mest primitive gruppe flercellede dyr. Se: Animalia.

PARATOPOTYPE: Paratopotype, en paratype
som er hentet fra samme lokalitet som holotypen.
Se: Holotype, Paratype og Type.

PARCH: Brenne, svi, tørke bort, riste, roste.

PARATREPIS: Se: Distraction display.

PAREGORIC: Smertestillende middel, en tinktur
av opium tilsatt kamfer og tatt innvendig.

PARATROPHIC (Parasitic): Paratrofisk, det å få
næring på parasittisk vis fra andre organismer.
Se: Parasite.

PARCIDENTATE: Det å ha få tenner.

PARENCHYMA: (1) Parenkym, det funksjonelle
vevet i et organ til forskjell fra binde- og
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støttevev; (2) Innen zoologi, det løse, cellulære
vevet som fyller rommene mellom kroppsveggen
og organene hos virvelløse dyr som mangler
kroppshule (acoelomate dyr, f.eks. flatmarker);
(3) Innen botanikk, typisk sett, det bløte,
sukkulente cellevevet av tilnærmet runde, relativt
udifferensierte celler som man kan finne i de
bløtere delene av et blad, i fruktenes fruktkjøtt og
i stenglenes marger, og som kan lagre mat eller
produkter fra metabolismen eller dele seg og
differensiere til andre typer av vev.
PARENT: Forelder, én forelder, opphav, mor, far,
morsindivid, farsindivid, individ eller celle som gir
genetisk materiale videre til avkommet gjennom
seksuell eller aseksuell reproduksjon, uansett om
det er en prokaryot eller eukaryot, eller virus.
PARENTAGE: (1) Opphav, avledet fra en kilde;
(2) Den tilstanden eller relasjonen å være en forelder; (3) Avstamning, ætt, byrd, herkomst, nedstamming fra foreldre. Parenthood, egenskapen
å være en forelder.
PARENTAL CARE (Brooding): Foreldreomsorg,
yngelpleie, egg- eller ungeomsorg, adferden,
tiden og den energi foreldre gir for å passe på sitt
avkom (eller nære slektninger), gjennom å mate,
pleie og beskytte avkommet til de kan klare seg
selv. Hos dyr kan yngelpleien variere mye fra et
enkelt bidrag av mat ved klekkingen, til å fø og
beskytte ungene over år. Hos de mer sosiale
artene, kan fenomenet også omfatte det å lære
ungene tekniske ferdigheter. Ungeomsorg er en
form for altruisme da denne adferden øker fitness
til avkommet på bekostning av foreldrene. Men
da ungene har kopier av foreldrenes gener, kan
det, fundamentalt sett, sies å være en selvisk
handling da man derigjennom maksimerer sitt
eget genetiske bidrag til de kommende generasjoner. Foreldreomsorg forekommer hos en del
virvelløse dyr (spesielt enkelte leddyr og
blekkspruter) og i alle klasser av virveldyr der
spesielt hunnen har oppgaven, men det kan
variere. Hos stingsild tar hannen seg av
yngelpleien (paternal care); hos andre arter kan
hannen til og med ta seg av andres unger også
(male care). Se: Altruism, Brooding og Fitness.
PARENTAL GENERATION (P, P·): Foreldergenerasjonen, foreldrene til F 1 generasjonen
(first-filial generation) i et genetisk krysnings-

forsøk. P1, P2, etc. symboliserer henholdsvis
besteforeldre, oldeforeldre, etc. Se: Filial generation.
PARENTAL INVESTMENT: Foreldreinvestering,
enhver adferd eller investering hos foreldrene
som er rettet mot sitt avkom og som øker
sannsynligheten for deres overlevelse og
reproduktive suksess, på bekostning av andres
avkom eller foreldrenes mulighet til å investere
tid, arbeid og energi i andres avkom. Hunnen
investerer gjennomgående mest i avkommet,
både gjennom produksjon av gameter, melkeproduksjon og foreldreomsorg. Se: Inclusive
fitness, Kin selection og Parental care.
PARENTERAL: (1) Befinner seg eller skjer på
utsiden av tarmsystemet; (2) Medisin som er gitt
på andre måter enn gjennom munnen eller
tarmsystemet, som ved intravenøs eller
intramuskulær injeksjon.
PARENTHESES (Brackets, Circle brackets,
Round brackets): (1) Parenteser; (2) Mellomspill, episoder; (3) Parenteser, innen taksonomi
(zoologi), flyttes et artsgruppe-takson til en ny
slekt, settes den originale forfatterens navn i
parentes, navnet på den forfatteren som utførte
den nye kombinasjonen settes bak. Settes
forfatteren i hakeparentes (Se: Square brackets)
viser det at navnet på taksonet ble publisert
anonymt. Ved siteringer av synonymer, blir
hakeparenteser ofte brukt for å påpeke feil
identifisering.
PARENT-OFFSPRING CONFLICT: Forelderavkom konflikt, teorien at det er en interessekonflikt mellom mor og avkom eller foreldre og
avkom, der avkommet forsøker å maksimere
foreldrenes investering i seg selv (Se: Parental
investment), mens foreldrene vil forsøke å
begrense sin investering for å maksimere
muligheten for nytt avkom. Grad av konflikt kan
variere med alder; fenomenet er observert hos en
rekke arter, bl.a. hos hunder og katter.
PARESIS (Partial paralysis): (1) Lettere lammelse, parese, muskelsvakhet forårsaket av sykdom eller nerveødeleggelse; (2) Hjerneinflammasjon i de senere stadier av syfilis som
gir progressiv demens eller paralyse.
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PARIES: En vegg, enhver vegg i en del, hule
eller hult organ.

PARROT FEVER: Se: Chlamydiosis.
PARS: En del av et organ.

PARIETAL: (1) Parietal, relatert til eller som
danner eller hører til veggen i et organ, kroppsdel
eller hulrom; ligge nær til eller festet til den indre
flaten av en vegg eller struktur; (2) Det å ha
autoritet innen en organisasjon eller på et gitt
sted; (3) Reglementet for besøkende av motsatt
kjønn ved universiteter eller sovesaler; (4) Innen
botanikk, være skapt på innsiden av ovariets
vegger; brukt om frøemnet eller placentaen hos
blomster planter.
PARITY: (1) Paritet, jevnbyrdighet, likhet i
mengde, status eller verdi; tilstanden eller
kvaliteten å være lik eller ekvivalent; (2) Innen
biologi, antall ganger en hunn har født eller antall
avkom ved hver fødsel (Disparity, ujevnbyrdighet;
refererer ofte til forskjeller i individantallet blant
artene i samme samfunn); (3) Innen fysikk
(space-reflection symmetry), ingen fundamentale
forskjeller eller distinksjoner mellom høyre og
venstre, fysikkens lover er de samme i både
høyre- og venstredreide systemer av koordinater
(gjelder alle fenomener klassisk fysikk beskriver);
(4) Innen matematikk, hvis to heltall (Se: Integer)
er begge liketall (delelig på to; even) eller begge
oddetall (ikke delelig på to; odd), sies de å ha
samme paritet, er de forskjellige har de forskjellig
paritet. Se: Biparous, Multiparous og Uniparous.
PAROTITIS: Se: Mumps.
-PAROUS: Suffiks som betyr å produsere.
PARR (Under-yearling, Yearling, Fingerling):
Unglaks, parr, yngel, unger, sommergammel,
énsomrig, ettåring, fiskeunger av laksefisk etter
de er spredt fra opphavsstedet, men før de er
utvandringsferdige, dvs. smoltifiserte. (0+ = parr
mindre enn 1 år (årets parr); 1+ over 1 år, men
mindre enn 2 år; 2+ over 2 år, men mindre enn 3
år, etc. Precocious parr, hannparr som har blitt
kjønnsmoden i ferskvann uten noen marin
oppvekstfase. Partially silvered parr, parr som
har blitt sølvfarget og migrerer nedover elv før
den normale smolt utvandringen. Se: Salmon.
PARROT: (1) Papegøye; (2) Snakke etter, etterrape.

PARSEC (pc): Parsec, astronomisk lengdeenhet lik distansen fra jorden der en stjernes
parallax vil være én sekund bue, lik: 1 parsec =
3,26 lysår = 3,085677 x 1013 km; distansen der
en basislinje på én astronomisk enhet ligger over
én vinkel på ett arc sekund (vinkelmål lik 1/3600
av én grad). Se: Astronomical unit og Parallax.
PARSIMONIOUS: Som er sparsommelig, altfor
sparsommelig, knipen, knuslet.
PARSIMONY (Ockham’s Razor): Parsimoni,
økonomisk, sparsommelig, påholdenhet; et
prinsipp at ikke mer skal aksepteres enn
nødvendig for å beskrive en situasjon; den mest
parsimoniske (parsimonious) hypotesen er den
som er mest falsifiserbar og den som trenger
færrest ad hoc hypoteser. Parsimoni er et
vitenskapelig
prinsipp
for
valg
mellom
konkurrerende hypoteser for naturlige fenomener
som sier at den hypotesen som forklarer
resultatene eller dataene enklest og mest
effektivt, skal aksepteres som den vitenskapelige
forklaringen. Innen kladistikk, et metodisk prinsipp som sier at i valget mellom mulige
kladogrammer, skal det kladogram som viser
færrest antall forandringer i en karaktertilstand,
anses som det riktige (regelen minimerer antall
og/eller vekten av de nødvendige antagelser om
ikke-homologi; homoplasier). At det skal benyttes
det laveste antall evolusjonære utviklingstrinn
ved konstruksjonen av et kladogram, er i
numerisk kladistikk hovedkriteriet for valget
mellom kladogram. I praksis vil det si å velge det
kladogram som er støttet ved flest mulige delte
karakterer, og motsagt av færrest mulige.
Prinsippet om parsimoni er et epistemologisk
prinsipp, og derfor må betraktes som et redskap
istedenfor et krav om at evolusjonen alltid følger
det mest parsimoniske forløp (strengt tatt kan
valget mellom forskjellige alternative hypoteser
kun basere seg på parsimoni). Det eksisterer en
rekke software-pakker innen fylogenetisk systematikk, som baserer seg på dette prinsippet for å
kalkulere det mest parsimone treet (MPT’s)
basert på store datasett, som f.eks. når DNAsekvenser benyttes som karakterer: PAUP,
Hennig-86, PHYLIP og MacClade.
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PARSLEY: Persille (Petroselinum crispum),
toårig grønn krydderurt i skjermplantefamilien
(Apiaceae) som før var viltvoksende rundt
Middelhavet, men nå stort sett er kultivert. Den
krusete typen (variant crispum) er vanligst i
Norge, mens bladpersille (variant neapolitanum)
er vanligere ellers. Persillerot (Petroselinum
crispum) er en krydderurt som er i nær familie
med persille. Persillerot inneholder jern, kalium
og vitaminene A og C.
PARTHENAPOGAMY (Diploid parthenogenesis, Obligate apogamy, Somatic parthenogenesis): Partenapogami, diploid partenogenese, formering uten meiose. Se: Parthenogenesis.
PARTHENITA: Hos digene ikter (Digenea), det
énkjønnete stadiet i en mellomvert. Se: Definitive
host og Intermediate host.
PARTHENOCARPY: Innen botanikk og hagebruk, naturlig eller kunstig produksjon av frukt
uten forutgående befruktning av frøemner
(ovules) med pollen, noe som gjør frukten frøløs.
Bananer er et eksempel på partenokarpi.
PARTHENOGAMETE: Partenogamet, gamet
som kan utvikle seg videre partenogenetisk. Se:
Parthenogenesis.
PARTHENOGAMY: (1) Partenogami, et ekstremt
tilfelle av automiksis (Se: Automixis); (2) Partenogenese (Se: Parthenogenesis); (3) Automiktisk
partenogenese (Se: Automictic parthenogenesis).
PARTHENOGENE: Partenogen, organisme som
reproduserer gjennom partenogenese. Se:
Parthenogenesis og Parthenogote.
PARTHENOGENESIS (Geneagenesis, Gynecogeny, Parthenogamy): Jomfrufødsel, partenogenese, utviklingen av et embryo (individ) fra
en ubefruktet hunnlig gamet (ovum, egg), uten
genetisk bidrag fra en hann. Partenogenese
refererer med andre ord til en utvikling av en
organisme fra et egg eller makrogamet i fravær
av amphimixis (Se: Amphimixis). Partenogenese
er den normale form for reproduksjon hos enkelte
planter og dyr der en hunnlig oocytt (Se: Oocyte)
utvikler seg til et nytt individ uten meiose og
befruktning av en hannlig gamet (sperm). Eggene

(ova) som utvikles, er derfor vanligvis diploide slik
at avkom som produseres blir genetisk identiske
med moren. Hos dyr er partenogenese vanlig hos
f.eks. flatmark, igler, hjuldyr og plantelus, men
kan ofte veksle med generasjoner som viser
normal seksuell reproduksjon (Se: Heterogamy).
Partenogenese kan også induseres kunstig i dyr
gjennom nedkjøling eller andre teknikker som
rettes mot det haploide ovum. Partenogenese
representerer en aseksuell formering hvis
seksuell formering defineres som en sammensmeltning av to typer av gameter, men kan også
betraktes som en form for seksuell formering da
det involverer en hunnlig gamet. Partenogenese
som fenomen omfatter forskjellige typer, etter: (a)
Reproduksjonsmåten, som omfatter tilfeldig partenogenese (tychopartenogenese) og obligat
partenogenese, som igjen omfatter tre typer:
Kontinuerlig partenogenese der alle generasjonene er partenogenetiske, alternerende partenogenese der én eller flere partenogenetiske
generasjoner veksler med biseksuelle generasjoner (Se: Heterogony), og paedogenese (Se:
Paedogenesis) der larvestadienes egg utvikles
partenogenetisk, (b) kjønnsbestemmelsen, som
omfatter tre typer: Ubefruktede egg gir
partenogenetiske hanner, befruktede egg, hunner
(Se: Arrhenotoky), ubefruktede egg gir hunner
(Se: Thelytoky) og ubefruktede egg kan gi et
hvilket som helst kjønn (Se: Deuterotoky og
Amphitoky), og (c) cytologien, som omfatter to
typer: Haploid partenogenese der individene
utvikler seg fra egg hvor det har skjedd meiose
og reduksjon i kromosom antallet, og somatisk
partenogenese
hvor
de
partenogenetisk
produserte individene har et diploid / polyploid
kromosom antall). Se: Acyclic pathenogenesis,
Ameiotic parthenogenesis, Amphimixis, Androcyclic parthenogenesis, Anholocyclic parthenogenesis, Automixis, Apomixis, Arrhenotoky,
Automictic pathenogenesis, Cyclic parthenogenesis, Haploid parthenogenesis, Holocyclic
parthenogenesis,
Meiotic
parthenogenesis,
Thelytoky, Deuterotoky, Gynogenesis, Hybridogenesis og Merogony.
PARTHENOGENETIC: Partenogenetisk, det å
reprodusere gjennom partenogenese. Se: Parthenogenesis og Zygogenic.
PARTHENOGENONE (Parthenogone): Partenogenon, en partenogenetisk organisme, eller
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en organisme produsert gjennom partenogenese.
Parthenokaryogamy, sammensmeltning av to
hunnlige haploide kjerner. Parthenomixis, sammensmeltning av to hunnlige kjerner, noe som
kan erstatte en ekte befruktning.
PARTHENOSPORE: Partenospore, spore dannet fra en ubefruktet hunnlig gamet. Se: Azygospore.
PARTHENOTE: Partenot, en haploid organisme
produsert partenogenetisk; organisme produsert
fra en ubefruktet eggcelle (Se: Ovum), men som
ikke utvikles videre fra det embryologiske
stadium. Se: Parthenogene og Parthenogenesis.
PARTIAL DOMINANCE: Se: Incomplete dominance.
PARTIALLY FERTILE: Delvis fertil (hybrid), det å
produsere avkom, men med færre levedyktige
gameter enn foreldergenerasjonen som produserte hybridene etter krysning.
PARTIAL MIGRANT: Delvis migrant, en art der
noen individer er sted-faste (resident), mens
andre migrerer over variable avstander.
PARTIAL POPULATION CURVE: Populasjonstettheten av et gitt utviklingsstadium plottet
grafisk mot tid.
PARTIAL PRESSURE: Partialtrykk, trykket en
gass i en blanding av gasser okkuperer i et gitt
volum hvis den alene okkuperer det samme
volum.
PARTICIPANT: Deltager, deltagende, en som
deltar, deler eller tar del i noe.

oner), elektronet og positronet. Nå er antall kjente
elementærpartikler nærmere 150. Partikkelfysikken forsøker systematisk å utforske og
korrelere partiklenes egenskaper.
PARTICLE SIZE: Partikkelstørrelse, diameteren
på en partikkel, gjerne i kombinasjon med
størrelsen av andre partikler. Det kan utføres
gjennom forskjellige silemetoder eller bunnfellingsmetoder. En generell partikkelstørrelsesskala er (Britisk standard): >200 mm (grov sten,
rullesten, vandreblokk, kjempesten, boulder), 200
- 60 mm (småsten, brosten, cobble), 60 - 2 mm
(grus, gravel), 2 - 0,6 mm (grov sand, coarse
sand), 0,6 - 0,2 mm (mellomsand, medium sand),
0,2 - 0,06 mm (finsand, fine sand), 0,06 - 0,002
(silt), og <0,002 (leire, clay).
PARTICULATE INHERITANCE (Particulate
factors, Mendel's theory of particulate
inheritance): Teorien at genetiske hunnlige eller
hannlige faktorer ikke blandes, men bevarer sin
selvstendighet under overføringen fra generasjon
til generasjon. Gregor Mendels (1822-1884)
«particulate factors» eller «inherited factors» som
opprettholder sin identitet gjennom generasjoner,
kaller vi nå gener eller alleler. Se: Allel, Blending
inheritance, Gene og Mendelism.
PARTIM: Del, del av.
PARTITE: Delt, adskilt, kløvd. Partition, oppdeling.
PARTRIDGE: Åkerhøne, rapphøne (Perdix perdix) eller åkerrikse (Crex crex).
PARTS PER BILLION: Se: ppb.
PARTS PER MILLE: Se: ppt.

PARTICLE: (1) Partikkel, fnugg, et meget lite
stykke eller del; den minste mulige mengde, spor
eller grad; (2) Innen fysikk, elementærpartikkel,
sub-atomisk partikkel, eller et legeme hvis
romlige utstrekning og indre struktur og bevegelser, er irrelevante for et gitt problem.
PARTICLE PHYSICS: Partikkelfysikk, studiet av
strukturen og egenskapene til elementærpartiklene, deres resonanser og interaksjoner. I
begynnelsen på vårt århundre var kun fire
partikler kjente: Protonet og nøytronet (nukle-

PARTS PER MILLION: Se: ppm.
PARTS PER THOUSAND: Se: ppt.
PARTURIENT: (1) I ferd med å produsere noe
eller komme fram med noe, f.eks. en oppdagelse
eller idé; (2) Fødende eller svanger; av eller
relatert til å føde barn.
PARTURITION: Fødsel, barnefødsel, akten eller
prosessen å føde én eller flere hos pattedyr som
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avslutning på svangerskapet. Prosessen settes i
gang gjennom sekresjonen av ACTH som øker
sekresjonen av kortikosteroide hormoner som
virker på livmoren og starter de muskulære
sammentrekningene. Se: Post-partum og Colostrum.

reise (særlig over vann eller i luft); (5) En kanal
eller sund der noe kan passere over eller langs;
(6) En hendelse, forekomst eller utveksling; (7)
En del av en tale eller noe skriftlig; (8) Prosessen
å utskille noe ut fra en kroppsdel; (9) Introduksjonen av et instrument i en kroppshule; (10)
gammeldags uttrykk for død.

PARVICONOID: Det som ligner en liten kjegle.
PARVOVIRUS B19 (Human parvovirus,
Human serum parvovirus, Erythema infectiosum (EI), Slapped cheek disease): Parvovirus
B19, et enkelttrådet DNA virus i slekten
Parvovirus (familien Parvoviridae). Viruset er
årsak til en rekke viktige sykdommer på husdyr
og mennesket. Viruset som er moderat
smittsomt, smitter gjennom dråpesmitte. Inkubasjonstiden er 2 - 3 uker, pasienten er infeksiøs i 7
dager, med start ca. en uke etter infeksjonen.
Pasienter med EI er sjelden infeksiøse.
Infeksjonen er hyppigst i aldersgruppene 5 - 13
år, forekommer over hele verden med epidemier
hvert 3 - 5 år.
PASCAL (Pa): Pascal, SI enhet for trykk eller
stress lik en kraft på 1 newton per kvadratmeter
(1 hektopascal (hPa) = 100 Pa = 1 millibar (mb);
1 kilopascal (kPa) er lik én centibar). Se: Newton.
PASCAL’S PRINCIPLE: Pascals prinsipp, uansett hvor et trykk blir påført en væske i ro i en
lukket beholder, vil en trykkforandring i en del av
beholderen overføres videre uten tap til alle
andre deler av væsken og til beholderens vegger.
PASCUAL: Det som hører til eller lever på
beitemark.
PASCUALOMORPHOSIS: Forandringer i plantestruktur som resultat av beiting og gressing av
dyr.
PAS REACTION (Periodic acid-Schiff reaction): Prosedyre for påvisning av visse karbohydrater, f.eks. cellulose, glykogen og stivelse.
PASSAGE: (1) Bevegelse fra et sted til et annet,
lik forflytninger (migrasjon) gjennom et område av
individer som passerer uten å hekke eller
tilbringe vinteren der, eller lik vann gjennom en
siv; (2) Tiden som går; (3) Det å gå fra en tilstand
til en annen (som ungdom til voksen); (4) En

PASSENGER DNA: DNA sekvenser som blir
introdusert i en vertscelle eller vektor, naturlig
(cloning vector) eller konstruert (cloning vehicle).
PASSIM: Her og der.
PASSIVE AGGLUTINATION: Enhver form for
agglutinering der kombinasjonen mellom antistoffer og antigener er gjort lett påvisbar gjennom
forutgående adsorpsjon på et urelatert partikulært
stoff, f.eks. en celle eller kolloidal partikkel. Se:
Agglutination.
PASSIVE MIGRATION: Passiv migrasjon, transport av organismer ved hjelp av vann, vind,
verter og mennesket.
PASSIVE IMMUNITY: Passiv immunitet, immunitet som oppnås midlertidig (få uker eller
måneder) gjennom overføring av serum med
antistoffer (eller spesifikt sensitiviserte lymfocytter) produsert av et immunt dyr, til et ikkeimmunt individ. Dette individet kan da bli immunt
uten å ha hatt kontakt med det korresponderende
antigenet. Effekten er oftest moderat, men
umiddelbar. Passiv immunitet kan oppnås
gjennom placenta, melk og gjennom passiv
immunisering. Teknikken er brukt både som
terapi og profylakse. Se: Adoptive immunity og
Active immunity.
PASSIVE IMMUNIZATION: Passiv immunisering, tilføring av et preparat med antistoffer for
å nøytralisere toksiner eller infeksjoner i
mennesket og andre dyr. Se: Passive immunity.
PASSIVE TRANSPORT: Passiv transport,
diffusjonen av molekyler over biologiske
membraner uten assistanse fra bæreproteiner,
det motsatte av «facilitated diffusion». Se: Facilitate.
PASSIVE UPTAKE: Passivt opptak, absorpsjonen av ioner gjennom diffusjon eller andre
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fysiske prosesser som ikke involverer forbruk av
energi. Se: Diffusion.
PAST: (1) Forbi, over, fortid, tiden før nå,
forløpen, har eksistert eller foregått i en tidligere
tid (bygone, past events, in years past); (2) Forbi
antallet av eller mengden av.
PASTEURELLOSIS (Haemorrhagic septicaemia, Shipping fever, Transport fever): Pasteurellose, akutt enzootisk pneumoni, er en vanlig
bakterieinfeksjon hos ungdyr av sau og storfe i
Norge, særlig sau. Generelt benyttes pasteurellose om infeksjoner i både dyr og
mennesker som skyldes bakterier i slekten
Pasteurella. Bakterien er utbredt over hele
verden. Alle dyr og fugler kan bli infisert med
Pasteurella-arter, i Norge ofte P. multocida hos
drøvtyggere og pattedyr og P. pneumotropica
hos hunder, katter og smågnagere. Pasterurellaarter kan være opportunistiske patogener i
mennesket, infisert via bitt av dyr.
PASTEURIZATION: Pasteurisering, behandling
av et flytende næringsmiddel som melk for å
drepe sykdomsforårsakende organismer og
dermed også forsinke gjæringsprosessene. Melk
varmes f.eks. opp til 65oC for 30 minutter eller
72oC for 15 minutter for deretter og raskt avkjøles
til under 10oC. Prosessen dreper alle patogene
organismer (ikke ufarlige bakterier) og innvirker
ikke på smaken. Termen pasteurisering brukes
også om en begrenset varmedesinfeksjon (ved
80oC) av medisinsk utstyr.
PASTEUR POINT: Pasteur punktet, mikrobiologisk begrep for å vise til det oksygentrykk da en
fakultativ anaerob (Se: Anaerobic) organisme
overgår fra aerobisk respirasjon til en metabolisme basert på gjæringsprosesser. Verdien
betraktes lik 1 % av atmosfærisk metning, men
dette er ikke en universell konstant da den
varierer fra art til art. En del anaerober inhiberes
ved mye lavere oksygentrykk (<0,1 %) mens
andre anaerober igjen tolererer selv normale
atmosfæriske oksygenkonsentrasjoner.
PASTORAL CYCLE: Se: Domestic cycle.
PASTURABLE: Tjenlig som beitemark.

PASTURE: (1) Gressing, beiting av husdyr (livestock); (2) Beitemark, eng, landområde brukt til
beiting; (3) Gress, planter dyrket for mat til
beitende dyr.
PATCH TEST: Innen immunologi, hudtest der
antigenet blir tilført hudoverflaten.
PATCHY: Flekkvis, markert med, består av eller
oppdelt i felter, lapper, som forekommer spredt.
Patch, lite stykke land, jordstykke, felt, hage,
åker, eng, eller et lite stykke av materiale.
PATELLA: Kneskjell, lite, flatt bevegelig ben som
danner forsiden av kneleddet som det beskytter.
PATELLIFORM: Patelliform, tallerken-formet,
panne-formet, formet som en avflatet kjegle (lik
en skilpadde eller albuesnegl). Se: Papilliform.
PATENCY: Tydelighet, åpenhet.
PATENT: (1) Innen biologi, ikke blokkert, åpen,
spredt åpen, utvidet, åpen for inspeksjon; (2)
Åpenbar, fremtredende; (3) Klar, grei, villig; (4)
Patent, beskyttet av et patent, laget under et
patent, eksklusiv rett eller tittel; (3) Av høy
kvalitet.
PATENT INFECTION: Infeksjonssykdom, tydelig
infeksjon, lett påvisbar infeksjon, invasjon av
dyre- eller plantevev med mikroorganismer.
PATENT PERIOD: Patent perioden, tiden i en
vert da en parasittisk organisme eller parasittisk
sykdom kan påvises i kroppen: Blodet, vevet,
avføring, etc. Se: Latent period og Prepatent
period.
PATERNAL: Fader-, faderlig, fedre-, fedrene,
patriarkalsk, som angår, stammer eller er avledet
fra den hannlige forelder (faren). Se: Maternal.
PATERNITY: (1) Paternitet, farskap, det å være
far (fatherhood), noens far; (2) Opprinnelse på
farssiden; (3) Forfatterskap, opphav.
PATINA: (1) Patina, en overflate som har fått et
vakkert utseende av alder eller bruk; vakker
utstråling, karakter, ervervet gjennom alder og liv;
(2) Grønnlig overflate som er naturlig dannet
gjennom oksidasjon av en kobber-, messing-
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eller bronseoverflate som over lengre tid har vært
eksponert mot luft (eller kunstig laget ved hjelp av
syrer), og som er prissatt ut fra sin farge og
estetiske kvaliteter (Se: Rust og Verdigris); (3) Et
dekke, et overflatisk, ytre lag (coat).
PATHO- (Path-, Pathy-): Prefiks som refererer til
sykdom, det å lide.
PATOCOLES: Dyr som oppholder seg deler av
livet under dekke i skjulte miljøer, men som
kommer fram for å jakte og pare seg.
PATHOGEN (Pathogen organism): Patogen,
enhver organisme som forårsaker skade eller
sykdom i en annen organisme gjennom direkte
infeksjon og interaksjon med denne organismen.
Termen er spesielt brukt om mikroorganismer,
bakterier, sopp og virus. En patogen er ikke
enhver mikroorganisme som er knyttet til
sykdom, f.eks. en mikrobe som produserer et
toksin som forårsaker sykdom i fravær av den
selv, regnes ikke som en patogen. (Dinoflagellaten Gonyaulax kan forårsake paralytisk
(musling) forgiftning i mennesket, men regnes
ikke som patogen da den ikke er rapportert å ha
forårsaket sykdom gjennom infeksjon.) Ut fra
sedvane kalles potensielt sykdomsforårsakende
organismer som helminter, parasitter istedenfor
patogener. Patogener kan ha stor økologisk
betydning gjennom også å virke på utbredelsen
av artene og den intra- og interspesifikke
konkurransen. Se: Parasite, Parasitism og
Parasitology.
PATHOGENESIS (Pathogeny): Patogenese,
opprinnelsen, prosessene og resultatet som gir
en sykdomsutvikling eller morbid tilstand i en
infisert organisme. Se: Morbid.
PATHOGENETIC (Nosogenic, Pathogenic):
Patogenetisk, skadelig, sykdomsfremkallende,
agens, substans eller organisme (pathogenic
parasite) som forårsaker eller er i stand til å
forårsake sykdom i en annen organisme. Se:
Pathogen og Pathogenesis.
PATHOGENICITY: Patogenisitet, patogenitet,
grad av ondartethet, egenskapen å være patogen, den kvalitative, potensielle evne infeksiøse
organismer har til å forårsake sykdom hos en
infisert vert. En patogen organisme er generelt i

stand til å invadere en vertsorganisme, formere
seg og ved sitt antall, adferd, toksiner eller
enzymer, å fremkalle sykdom. Den kvantitative
evne en infeksiøs organisme av en gitt strain, har
til å kunne smitte, formere seg og skade en vert
eller vertspopulasjon, refereres til som organismens virulens eller aggressivitet. Se: Strain og
Virulence.
PATHOGNOMONIC: Et diagnostisk symptom
som man kan gjenkjenne en sykdom på; det som
er karakteristisk og spesifikt for en gitt sykdom
eller tilstand og derfor viktig for sikker diagnostisering.
PATHOLOGICAL: (1) Patologisk, av eller relatert
til patologi (Se: Pathology); (2) Relatert til eller
forårsaket av sykdom; (3) Fysisk sykdom, tilstand
som er forårsaket av eller indikerer sykdom; (4)
Psykisk sykdom, adferd som er tvangsmessig,
mistilpasset, besatt.
PATHOLOGIST: Patolog, en som tolker og diagnostiserer de forandringene i kroppen som
skyldes sykdommer i vev og kroppsvæsker.
PATHOLOGY: (1) Patologi, sykdomslære, vitenskapen om sykdommenes natur, opprinnelse,
årsaker og sykdomsforløp, og da spesielt den del
av medisinen som arbeider med laboratorieundersøkelser av prøver av kroppsvev for
diagnostisk eller rettsmedisinsk bruk. Det
vitenskapelige studiet av sykdomsprosessene,
kalles «generell patologi». Medisinsk patologi
omfatter «anatomisk patologi» og «klinisk
patologi» (Se: Clinical). Innen «eksperimentell
patologi» studeres sykdomsprosesser som er
fremprovosert i dyr eller cellekulturer; (2)
Patologisk tilstand, de forandringene i organer og
vev som er forårsaket av eller som gir opphav til
en sykdom, og sykdomskonsekvensene; (3)
Mental, sosial eller språklig avvik, defekt eller
funksjonsfeil.
PATHOS: Patos, følelser, lidelse, lidenskap,
høystemthet, svulstighet. I talekunst (retorikk):
Pathos (følelser), ethos (moral) og logos (fornuft).
PATHWAY: Se: Metabolic pathway.
PATIENT: (1) Pasient; (2) Tålmodig, ettergivende, lidende.
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PATOBIONTIC: Patobiontisk, organismer som
tilbringer hele livet i rå-humus laget på bakken i
skogsområder.
PATOCOLOUS: Som lever i rå-humus laget på
bakken i skogsområder (men i bare deler av sin
normale livssyklus).
PATOXENOUS: Som rent tilfeldig forekommer i
rå-humus laget på bakken i skogsområder.
PATRIAL: (1) Folke-, familie-, relatert til fedrelandet; (2) Legal innbygger av et land; (3) Avledet
av navnet på et land eller sted for å angi en
innbygger av landet eller stedet.
PATRILINEAL: Relatert til eller basert på relasjonen til faren; avstamning gjennom den
hannlige utviklingslinje; arv overført fra farssiden
til avkommet, som angår farsarven.
PATRISTIC CHARACTER: Karakter nedarvet av
alle gruppens medlemmer fra deres siste felles
stamfar. Patristisk viser til likhet mellom organismer pga. felles opphav.
PATRISTIC DISTANCE (Divergence index):
Patristisk avstand, et mål på størrelsen av den
genetiske forandring mellom to punkter på et
fylogenetisk tre. Se: Cladistic distance og Phenetic distance.
PATRICLINOUS INHERITANCE (Patroclinous
inheritance): Arv hvor fenotypen til avkommet er
mer lik faren enn moren.
PATROCLINAL: Se: Matroclinal.
PATROGENESIS: Se: Androgenesis.
PATROMORPHIC: Patromorfisk, som morfologisk ligner faren mer enn moren. Se: Matromorphic.
PATRONYMIC (Patronym): Vitenskapelig navn
som er avledet fra farens navn eller hannlige
stamfedre, vanligvis ved å tillegge et affiks. Se:
Affix.
PATTERN: (1) Mønster, form, slag, en struktur til
etterligning; (2) Modell, noe designet eller brukt
for å lage ting; (3) En naturlig eller tilfeldig

konfigurasjon; (4) Observerbare, karakteristiske
trekk for en person, gruppe, institusjon eller ting;
(5) Veien eller ruten noe følger; (7) Innen
taksonomi, relasjoner mellom taksa spesifisert
gjennom et kladogram (Se: Cladogram).
PATTERN CLADISM: Se: Cladistic method (2).
PATTERN OF MANIFESTATION: Innen genetikk, alle prosesser og karakterer som utgjør det
karakteristiske produktet av et enkelt gen.
Resultatet av gen uttrykket defineres ut fra villtypen og mutanten.
PATULOUS: Som er sprikende, utvidet, strukket,
spredt vidt fra hverandre; det å ha en vid åpning,
apertur.
PAUCITY: (1) Litenhet i mengde (fewness); (2)
Knapphet, mangel, hungersnød (dearth).
PAULI EXCLUSION PRINCIPLE: Paulis eksklusjonsprinsipp, to identiske fermioner uansett
system, kan ikke ha samme kvantetilstand, dvs.
samme kvantetall. Det vil si at to elektroner med
samme polarisasjon kan ikke være i samme
punkt i rom-tiden (Se: Polarization). I motsetning
til fotoner oppholder de seg derfor ikke på
samme sted, de unngår hverandre. Dette
eksklusjonsprinsippet er opphavet til den store
variasjonen i kjemiske egenskaper som atomene
har. Et proton som utveksler fotoner med et
elektron som danser rundt, kalles et hydrogen
atom. To protoner i den samme kjernen som
utveksler fotoner med to elektroner (polarisert i
motsatte retninger) som danser rundt kjernen,
kalles et helium atom. Det forekommer kun to
tilstander av polarisasjon for elektronene, slik at i
et atom med tre protoner i kjernen og tre
elektroner rundt (litium atomet), er det tredje
elektronet lengre borte fra kjernen enn de andre
to, og utveksler færre fotoner. Det medfører at
slike elektroner lettere brytes ut av sin egen
kjerne. Forekommer mange slike atomer
sammen, løsner gjerne det tredje elektronet som
tilsammen vil danne et hav av elektroner som
beveger seg mellom atomene. Elektronene i
dette havet reagerer lett på elektriske krefter som
da vil danne en strøm av elektroner, dvs. lede
elektrisitet. Hydrogen og helium med henholdsvis
én og to protoner, mister ikke sine elektroner til
andre atomer, de er isolerende stoffer. Alle
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atomer er bygd opp av et visst antall protoner
som utveksler fotoner med det samme antall
elektroner. Mønsteret som de danner er
komplisert og det som gir den enormt store
variasjonen kjemiske stoffer har: Metaller,
gasser, krystaller, bløte, harde, fargede, gjennomsiktige, etc. Uavbrutt foregår en forflytning av
fotoner i tid-rommet. At elektroner forflytter seg
fra et sted til sted i tid-rommet og tilslutt kan
sende ut (emittere) eller absorbere et foton, er
forutsetningen for universet og livet.
PAUNCH: (1) Buk, særlig en stor vom med innhold som stikker fram (potbelly; Se: Rumen); (2)
Matte som gir beskyttelse mot gnag på en mast
eller spir.
PAUROMETABOLOUS: Refererer til et utviklingsmønster som omfatter en gradvis metamorfose der forandringene er lite iøynefallende;
nymfene er fundamentalt sett lik de voksne
(f.eks. hos teger, gress-hopper og sikader).

bestanden døde ut. Arter som er sluttpredatorer i
næringskjedene er spesielt utsatte. På land
forekommer PCB bl.a. i gamle elektriske komponenter og i transformatorer. PCB er et klassisk
eksempel på hvorledes et menneskeprodukt, får
miljøvirkninger som man ikke hadde forutsatt på
forhånd.
PCR: Forkortelse for: Polymerasekjedereaksjon,
(PKR), innen molekylærbiologi, teknikk brukt for å
øke (amplifisere, amplify) antall kopier av et gitt
DNA segment uten bruk av levende organismer.
Og da korte sekvenser (opptil ca. 40 Kb; f.eks. et
gen eller en del av et gen). Se: Polymerase chain
reaction.
PEACH: Fersken (Prunus persica), tre i kirsebærslekten i rosefamilien (Rosaceae) som ansees å ha sin opprinnelse i Kina. Frukten er en
stenfrukt (kjennetegnes (som regel) av et saftig
fruktkjøtt som omgir en meget hard «sten» som
igjen inneholder ett frø). Nektarin er fremkommet
ved en videreforedling av fersken.

PAVLOVIAN CONDITIONING: Se: Conditioning.
PAW: (1) Pote, labb, foten til et firfotet (særlig)
(quadruped) dyr med klauver eller klør; (2) Hånd,
neve, spesielt en stor, klumset menneskehånd.
PBB (Polybrominated biphenyls): Forkortelse
for: Polybrominerte bifenyler, en klasse av kjemikalier som er relatert til PCB. Se: PCB.
PBS: Forkortelse for: Primer binding site.
PCB (Polychlorinated biphenyls): PCB, klorinerte bifenyler eller hydrokarboner, stoffer som
tidligere ble benyttet for sine isolerende og
flammedempende egenskaper, men som (dessverre) har vist seg å være lite nedbrytbare i
naturen samtidig som de akkumuleres i
næringskjedene, spesielt i akvatiske økosystemer. En finner PCB også i havet og i dyr som
lever i havet. PCB utgjør et verdensomfattende
forurensningsproblem og har blitt beskyldt for å
være årsaken til fugledød på lik linje med hva
pesticider kan forårsake. PCB er også funnet i
spekk på sel og i melk fra sel, og er antatt og kan
nedsette immuniteten hos dyr slik at de blir
mindre motstandsdyktige mot sykdommer. En
antar at PCB samvirket med en virusinfeksjon i
selbestanden i Norskehavet i 1988, da 70 % av

PEAK: (1) Spiss, topp, fremspringende, spisset
ekstremitet, takmøne, fjelltind; (2) Maksimum,
maksimal-, maksimum på en grafisk fremstilling;
(3) Være (eller bli) tynn, mager, se sykelig ut,
skrante; (4) Punktet for størst utvikling, intensitet
eller verdi; (5) Største verdi blant flere variabler.
PEAR: Pære, pæretre (Pyrus communis), løvfellende tre i rosefamilien (Rosaceae). Pæren,
den store, søtlige frukten er, etter eple, den nest
mest dyrkede fruktsorten i tempererte strøk.
PEARLY: Se: Nacreous.
PEAR-SHAPED: Se: Piriform og Pyriform.
PEAS: Erter, hageerter (Pisum sativum), en art i
erteblomsterfamilien, erteblomfamilien (Fabaceae) som omfatter en rekke kultivarer, som
sukkererter, margerter og pillerter. Erter er en
gammel kulturvekst som har vært dyrket i minst
10 000 år. For noen typer erter kan både ertene
og belg spises.
PEAT: Torv, brenntorv, torvmuld, ofte mange
meter dyp organisk jord. Torv er avsetninger av
delvis nedbrutt svart eller brunsvart plantemateriale akkumulert i et fuktig (vannmettet)
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sumpaktig (swamp) område under anaerobiske
betingelser (fen, alkalisk torv; bog, sur torv). Torv
dannes spesielt under kalde, fuktige, klimabetingelser; ofte dominerer Sphagnum-moser
hvis miljøet er surt. Torv er et viktig brensel i
mange områder, men har lav kaloriverdi. Se:
Sod.
PEBBLE (Medium gravel): Sten, småsten,
hinkesten, (liten) rullesten, fjæresten, mer eller
mindre rundslitt sten mellom 4 - 64 mm i diameter. Se: Boulder, Clay, Cobble, Gravel, Particle size, Sand og Silt.
PECK ORDER (Bunt order, Dominance
hierarchy, Dominance order, Hook order,
Pecking order, Rank order): Rangorden,
hakkeloven, sosialt dominanssystem eller hierarki
hos mange dyr som lever i grupper og som
opprettholdes gjennom aggressivitet eller annen
adferd. Fenomenet er særlig velutviklet hos
fugler, pattedyr og hos insekter som maur og
bier. Toppindividet, det dominante individ, kan
opptre aggressivt mot alle andre individer i
gruppen. Individer nedover i hierarkiet oppfører
seg tilsvarende, men er underdanig de over.
Dominansen kan også omfatte grupperinger, ikke
bare individer. Disse grupperingene kan inngå
altruistiske allianser som samlet retter sin
aggresjon mot andre grupper, noe som er
velkjent hos mennesket. Hos fugl gir aggresjonen
seg særlig uttrykk i hakking, derav hakkelov. Se:
Dominance.
PECKHAMIAN
mimicry.

MIMICRY:

Se:

Aggressive

-PECT- (-pecten-, -pectin-, -pectino-): Affiks
som betyr kam.
PECTEN: Kam, kamaktige strukturer hos dyr.
PECTINATE: (1) Kam-formet, det å ha grener
eller utvekster lik en kam. Pectination, kam-form;
(2) Det å ha klør eller tenner.
PECTORAL: Pektoral, bryst-, brystplate, bryststykke, som angår brystet, skulderregionen.
PECULIARITY: Særegenhet, eiendommelighet,
egenart.

PEDAL: Pedal, fot-, som angår foten, basis, et
festepunkt eller en eller annen fot-lignende
struktur.
PEDALFER: Surt jordslag som forekommer i
fuktige områder og som er rikt på aluminium og
jern forbindelser, men lav på karbonater. Se:
Pedocal.
PEDAL LACERATION: Vegetativ reproduksjon,
evnen enkelte organismer med radial symmetri
har (f.eks. sjøstjerner, sjøanemoner) til å kvittere
mindre vevsdeler (av en arm eller fot, pedal disc)
som deretter er i stand til å utvikle seg til et nytt
individ mens det som er tapt regenereres. Se:
Laceration.
-PEDI- (-pedia): Affiks som betyr fot. Pedicel,
blomsterstilken som fester blomsten til blomstens
hovedakse. Se: Peduncle.
PEDIATRICS: Pediatri, studiet og den medisinske behandling av sykdommer hos barn.
Pediatrician, pediatriker, barnelege, barnespesialist.
PEDICEL: (1) Blomsterstilk, stilk som bærer en
blomst eller et sporeproduserende organ; (2)
Stilk-lignende kroppsorgan, anatomisk del som
ligner en stilk eller stengel. (Se: Pedicle.)
PEDICELLATE: Stilket, det å være karakterisert
ved eller festet med en stilk (pedicel).
PEDICLE (Pedicel, Pediculus): Stilk, stilklignende struktur, spesielt en som støtter eller er
knyttet til en kroppsdel eller organ; basal del av
en struktur som tjener en festefunksjon. Se:
Flower og Pedicel.
PEDICULUS: Lus (eneste slekt i familien Pediculidae), omfatter fire arter der to parasitterer
mennesket og to aper. De to artene på
mennesket er hodelusa (P. capitis) og kroppslusa
(P. humanus), som også betraktes av og til som
underarter (P. humanus capitis og P. humanus
humanus). Kroppslusa legger eggene sine i
klærne, mens hodelusa legger eggene sine
fortrinnsvis i hodehåret. Kroppslusa er vektor for
bl.a. tyfus. Hodelusa er ikke kjent for å overføre
sykdommer til mennesket under naturlige betingelser.
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PEDIFORM: Formet som en fot, brukt spesielt
om lemmene, vedhengene, på leddyrenes
segmenter.
PEDIGEROUS: Som bærer fot-lignende vedheng, utvekster.
PEDIGREE: Familietre, slektstre, anetre, stamtavle, stamtre, ætt, diagram som viser herkomsten, relasjonene mellom medlemmene i en
familie over to eller flere generasjoner (ancestry).
Gjennom standard genetiske symboler kan
stamtavlen vise nedarvingsmønsteret for spesifikke fenotypiske karakterer. Slike familietrær
brukes innen human genetikk for å analysere arv
etter Georg Mendelsk lover. Se: Genealogy.
PEDIOPHILOUS: Pediofilisk, det å leve og trives
i høylandsområder.
PEDIOPHYTE: Pediofytt, plante som lever i
høylandsområder.
PEDIPALP: Pedipalp, det andre paret av kroppsvedheng hos edderkoppdyr. Hos edderkopper er
pedipalpene like med leggene hos hannen for å
hjelpe til under paring og inseminasjon, mens de
f.eks. hos skorpioner, har knipeegenskaper.
PEDOCAL: Alkalisk jordtype som forekommer i
tørre områder og som er karakterisert med sitt
høye innhold av kalsiumkarbonat. Se: Pedalfer.
PEDOGENESIS: (1) Jordsmonnutvikling, jorddannelsesprosessen, de naturlige prosesser for
dannelse og utvikling av jordsmonnet (Se: Soil
formation); (2) Se: Paedogenesis.
PEDOGENIC: Relatert til prosessene som foregår i jordsmonnet eller som leder til dannelsen av
jord; effektene av edafiske faktorer, faktorer
knyttet til jordbunnsforholdene.
PEDOLOGY (Soil science): Pedologi, jordvitenskap, studiet av dannelsen og utviklingen av
jordsmonn, dets sammensetning, struktur og
morfologi, fordeling og utbredelse, og også de
måter jorden utnyttes på. Se: Edaphology, Soil
science og Science.
PEDOMETER: Skrittmåler.

PEDON: (1) Pedon, organismene som lever på
eller i bunnsubstratet i akvatiske miljøer; (2) Den
minste vertikale jordsøyle som inneholder alle
jordsjiktene på et gitt sted.
PEDOSPHERE: Pedosfære, den laveste del av
biosfæren, jorden og dets organismer dannet
gjennom et samspill mellom jorden, organismene
på og i jorden og klimaet. Strukturelt består
pedosfæren av en levende, biotisk komponent,
og en ikke-levende, abiotisk komponent, som er
nært forbundet med hverandre. Slik at jorden ikke
bare fungerer som en fysisk begrensende faktor
for organismene, livet, men er også produsert av
og organismene og jorden i et samspill. Se: Gaia
hypothesis og Soil.
PEDUNCLE: (1) Pedunkel, enhver stilk eller lite
bånd som forbinder strukturer; (2) Kort, smal stilk
som bærer et dyr og fester det til substratet (Se:
Sessile); (3) Innsnøring av en kropp (4) Hovedstilken som bærer blomstene (Se: Pedicellate).
PEDUNCLE DISEASE (Cold water disease):
Sykdom på enkelte laksefisk forårsaket av
bakterien Flexibacter psychrophila. Se: Cold
water disease.
PEDUNCULATE: Stilket, karakterisert ved eller
festet med en stilk (pedunkel).
PEER: (1) Stirre, stirre på, kikke, gløtte, speide,
komme til syne, bryte fram; (2) Fagfelle, likemann, like.
PEER REVIEW: Fagfellevurdering, vitenskapens
evalueringssystem (referee system) for godkjennelse og kvalitetssikring av manuskripter, publikasjoner, rapporter og artikler i faglige og
vitenskapelige journaler. Fagfellevurdering kommer i tillegg til forlagenes egen interne kvalitetskontroll.
PEKING MAN: Se: Beijing man.
PELAGE: Pels, hårdrakt, hårlag, hårene som
dekker kroppen hos pattedyr.
PELAGIAL: Pelagial, samlingen av organismer
(bioseston) som lever i den pelagiske regionen.
Se: Pelagic.
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PELAGIC: (1) Pelagisk, hav-, det åpne frie hav,
de øvre og midlere vannlag eller vannsøyler i hav
og innsjøer (i motsetning til havbunnen); (2)
Organismene som lever i det åpne havet (ocean
dwelling). Her stiger de opp til overflaten for
deretter å synke nedover i vannmassene, men er
ikke tilpasset et liv på bunnen lik de bentiske
organismene. Innen marin sonering (pelagic
division), det pelagiske området, alt åpent vann
over bunnen (benthos), dvs. de nerittiske og
oseaniske provinsene. Pelagiske dyr og planter
omfatter det flytende plankton og det
frittsvømmende nekton, i motsetning til de bunnlevende eller strandlevende formene, bentos. Se:
Stratification (of lakes) og Zonation of the sea.

PELLICLE: (1) Kontinuerlig, tynn hud eller organisk matte, membran, av organismer (sopp,
bakterier) dannet på overflaten av en flytende
væske eller kultur; (2) Cytoplasmaets ytre region
hos enkelte protozoer (refererer spesielt til ciliater
og euglenider); (3) Tynt, ytre skinn på
sopphatten; (4) Tynt lag av emulsjon som dekker
en film, plate eller papir.

PELAGIC DEPTH ZONES: Pelagiske dybdesoner: De epipelagiske (0 – 150 m), mesopelagiske (150 - 1 000 m), bathypelagiske (1 000 - 4
000) og abyssopelagiske (4 000 - 6 000) sonene.

PELOCHTHOPHYTE:
mudderbanker.

PELAGIC FAUNA: Pelagisk fauna, plankton og
nekton i det åpne havets vannmasser. Se:
Nekton, Pelagic og Plankton.
PELAGIC SEDIMENT: Pelagisk sediment, sedimentet i dyphavene som ikke inneholder noe
signifikant materiale av terrestriske komponenter.
PELAGIC ZONE: Pelagisk, det åpne hav,
spesielt området utenfor litoralsonen og over
abyssalsonen. Se: Abyssal zone.
PELOGOPHILOUS: Det å leve og trives på det
åpne hav.
PELAGOPHYTE: Pelagofytt, enhver alge i
klassen Pelagophyceae (alle er marine) i superriket Heterokonta.
PELLAGRA: Pellagra, sykdom hos mennesket
som skyldes mangel på nikotinamid (og antagelig
også andre vitaminer i B gruppen). Pellagra er en
kronisk sykdom i diverse land i subtropene.
Symptomene er mangel på appetitt, tretthet,
anemi, tarmbetennelser og diaréer, sløvhet og
depresjoner. Sykdommen er dødelig hvis den
ikke behandles. Se: Amide og Nicotinamide.
PELLET: (1) Liten kule, pille, haggel; (2) Oppgulpboller, ufordøyelige matrester som gulpes
opp av fugler gjennom munnen (Se: Casting).

PELLUCIDUS: Gjennomsiktig, gjennomskinnelig,
glassaktig, klar, transparent (pellucid), ikke
farget; flytende.
PELOCHTHOPHILOUS: Det å leve og trives på
mudderbanker.
Plante

som

lever

på

PELOGENOUS: Som produserer mudder eller
leire.
PELOPHILOUS: Det å leve og trives i mudder
eller leire.
PELOPHYTE: Pelofytt, plante som lever i leire
eller mudderholdig jord.
PELOPSAMMIC: Mudder eller leire, eller som
består av mudder eller leire.
PELOMYXIA: Pelomyxia, slekt av amøber som
finnes i bunnslammet i ferskvann og som er
synlig for det blotte øye (fra 0,5 - 1,0 mm). De
klassifiseres som eukaryoter, men mangler de
karakteristiske eukaryotiske organellene. Se:
Eukaryota og Organelle.
PELT: (1) Fell, pels, skinn med hårene på; (2)
Skifersten; (3) Kast, slag, pisking, bombardere,
kaste, hive; (3) Øse ned, hølje (om regn), pøsing.
PELTATE (Pelta): Skjold, skjold-formet struktur,
som har en sentral istedenfor sidestilt stilk.
PELTRY: Pelsverk, pelsvarer.
PELVIC: Bekken-. Pelvic opening, åpningen i
hofteregionen der fordøyelseskanalen, urinkanalen og fødselskanalen munner.
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PELVIS: Bekken, som består av sju knokler hos
mennesket: (a) Ett korsben (sacrum), en
sammenvokst del av ryggraden, (b) et par
tarmben (os ilium) som former hofteskåla, (c) et
par seteben (os ischium) som stikker ned og bak,
(d) et par skamben (os pubis) som sitter under
navlen og holdes sammen av symfysen. Hofta
ledder mot ryggraden og halebenet via
korsbenet, og mot lårbena via acetabulum, en
fordypning på hver side der hoftebenet,
setebenet og skambenet møtes.
PEN: Hvalspø, det indre skallet hos blekkspruter.
PENDANT: (1) Én av et matchende par; (2)
Hengende, tilheng; Pendent, nedhengende; (3)
Motstykke; (4) Noe adskilt fra noe annet.
PENDULOUS: Som er hengende, fritthengende,
frittsvevende, svingende.
PENDULUM: (1) Pendel, en enkel pendel er en
vekt (masse) som henger fra et fast punkt og kan
svinge fritt fram og tilbake under påvirkning av
tyngdekraften, vanligvis benyttet til regulering av
instrumenter, spesielt klokker. Oscilleringsperioden (T) ved små svinger er gitt ved T = 2 (l/g)
der l er trådens lengde og g er akselerasjonen
ved fritt fall. Det finnes sammensatte pendler,
koniske pendler og horisontale pendler med
forskjellig konstruksjon; (2) Noe som svinger til
og fra, et forhold, mening, offentlig mening.
PENE-: Prefiks som betyr praktisk talt, nesten.

Innen genetikk, frekvensen i prosent som et gen
viser sin effekt, dvs. frekvensen av individer av
en gitt genotype som uttrykker sin fenotype under
gitte miljøbetingelser i relasjon til det totale antall
som har denne genotypen (den grad et dominant
eller homozygot recessivt gen (eller gen kombinasjon) gir seg til uttrykk i fenotypen til individet
som har dette genet eller kombinasjonen). Innen
Mendels genetikk er uttrykningen antatt å være
komplett (100 %) hvis genotypen uttrykkes i alle
individene som har denne genotypen (eller alle
individer som bærer en dødelig mutasjon dør før
de er kjønnsmodne). Er uttrykningen ukomplett,
uttrykkes den bare i en del av populasjonen. En
organisme vil ikke nødvendigvis uttrykke
fenotypen som normalt er assosiert med dens
genotype pga. tilstedeværelsen av modifiserende
gener (Se: Epistasis), undertrykkelse fra resten
av genomet eller påvirkninger fra omgivelsene.
Generelt er variasjoner i uttrykning antatt og
skyldes modifiseringer fra andre gener og fra
omgivelsene. Se: Phenotypic expression.
PENETRATE: (1) Penetrere, passere inn i,
trenge seg inn i, se gjennom, gjennomtrenge en
overflate, som f.eks. hud (percutaneous); (2)
Forstå, fatte, skjønne eller innse noe; (3) Influere,
ha en effekt på noe, spesielt tanker og følelser.
-PENIA: Suffiks som betyr fattigdom, mangel.
PENICILLATE: Pensel-formet, utstyrt med en
dusk med hår-lignende utvekster.

PENEPLAIN: Peneplan, mer eller mindre bølgende jordoverflate som er erodert ned til et platå
med enkelte gjenværende åsrygger. Peneplaner
antas å være dannet gjennom eroderinger fra
vær, vind og vann, og regnes som sluttproduktet
av en normal erosjonssyklus. Panplain (panplane), bred elveslette dannet gjennom en
sammensmeltning mellom flere mindre elvesletter.

PENICILLIN: Penicillin, klasse av antibiotika
(med generell formel C9H11N2O4SR) som virker
ved å ødelegge syntesen av celleveggene i
bakterier; benyttes spesielt mot Gram-positive
bakterier. Penicillin produseres av soppen Penicillium notatum eller P. chrysogenum, men kan
også produseres syntetisk (kunstig). Penicillin ble
oppdaget i 1928 og ble under Den andre
verdenskrig det første antibiotika brukt av leger
for å bekjempe en rekke bakterielle infeksjoner.

PENETRABILITY: Gjennomtrengelighet, å se inn
i eller gjennom, få inngang til, å diffundere
gjennom eller inn i, å oppdage det dypere innhold
eller mening av.

PENICILLIOSIS: Penicilliose, sykdom hos
mennesker og dyr forårsaket av arter innen
slekten Penicillium, f.eks. P. marneffei som kan
forårsake en fatal sykdom på mennesket.

PENETRANCE
(Expressivity,
Phenotypic
expression): (1) Penetrans, ekspressivitet; (2)

PENINSULA: Halvøy, landtunge eller del av et
land som er omgitt av hav på tre sider og knyttet
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til en større landmasse gjennom en landtange,
nes eller eid (isthmus).
PENIS (pl. Penes): Penis, hannlig kjønnsorgan,
et uparet, eraktilt organ hos alle hannlige pattedyr, noen krypdyr og noen få fugler. Penis brukes
til indre befruktning gjennom å overføre spermier
fra hannen til det hunnlige kjønnsorganet. Hos
pattedyr ligger den terminale enden av urinlederen inni penis. Hos menneske blir penis stiv
gjennom og fylles med blod. Se: Clitoris og
Intromittent organ.
PENITENTE (Nieves penitente): Pyramide- eller
kjegle-formet snø eller breis, dannet ved selektiv
smelting og avdunsting pga. tørr luft og sterk
solinnstråling, spesielt på høytliggende breer ved
lavere breddegrader (ikke ikke i Norge).
PENNACEOUS (Penniform): Det å ligne en fjær.
PENNATE: (1) Ligne en fjær; (2) Ha fjær eller
vinger; (3) Vinget, vinge-formet; (3) Ha avlange,
bilateralt formede, symmetriske klaffer.
PENNIFORM: Fjær-formet.
PENTA-: Prefiks som betyr fem, fem ganger.
Pentad, en periode på fem suksessive dager
(ofte brukt innen meteorologien fordi en pentad er
lett delelig med antall dager i året).
PENTAPLOID: Pentaploid, auto- eller alloploide
celler, vev eller organismer som har fem
kromosomsett i kjernen.
PENTASTOMIDA (Tongue worms): Rekken
tungemark, en dyrerekke som omfatter parasittiske dyr som parasitterer spesielt respirasjonssystemet hos krypdyr og rovpattedyr; én gruppe
forekommer også i luftsekkene hos fugl. Larvene
parasitterer ofte planteetende dyr. Tungemarkene ligner parasittiske midd, det er derfor
antatt at de er nært tilknyttet edderkoppdyrene
(Arachnida). Se: Tongue worms.
PENTOSE: Pentose, monosakkarid (sukker) som
består av 5 karbon atomer per molekyl, f.eks.
ribose, arabinose og xylose. Se: DNA.
PENTOSE PHOSPHATE PATHWAY (Hexose
monophosphate shunt, Pentose phosphate

shunt): Metabolsk reaksjonskjede, alternativ for
glykolysen (Embden-Meyerhof Pathway) for nedbrytning av glykose-6-fosfat til ribose 5-fosfat og
generering av CO2 og NADPH; forekommer
særlig i cytoplasmaet hos virvelløse dyr, bakterier
og planter; i plantene spiller reaksjonskjeden en
rolle i syntetesen av sukker fra CO2. Prosessen
er todelt, den første er fysiologisk irreversibel,
den andre reversibel. Hovedfunksjonen til denne
reaksjonskjeden er å danne ribose til nukleinsyre
syntesen, og å bruke NADP som elektronmottager til å danne NADPH. Det gir reduksjonsmuligheter for mange biosyntetiske reaksjoner, f.eks. syntese av fettsyrer og omformingen av karbohydrater. Hos pattedyr foregår
reaksjonsrekken særlig i vev som syntetiserer
fett, som f.eks. i leveren og pattedyrkjertelene.
PENULTIMATE (Penult): Nest siste til den siste i
en serie av ting.
PEPPER: Pepper, betegnelse på en rekke
forskjellige planter som benyttes som krydder i
mat og som gir en sterk smaksopplevelse på
grunn av den kjemiske reaksjonen på tungen.
Pepper i pepperfamilien (Piperaceae), er verdens
mest solgte krydder, særlig de i slekten Piper
som omfatter den svarte pepperen (P. nigrum)
som finnes på «alle» spisebord i verden (P.
nigrum kan også ha hvite eller grønne pepperkorn); en annen kjent slekt er Peperomia.
Chillipepper (Capsicum) i søtvierfamilien (Solanaceae), omfatter chillipepper og paprika (Capsicum annuum), rosépepper (peruansk pepper,
karibisk pepper) som kommer fra peppertreet
(Schinus molle) og brasiliansk peppertre (Schinus terebinthifolia) i sumakfamilien (Anacardiaceae), sichuanpepper som fremstilles av Zanthoxylum piperitum i rutefamilien (sitrusfamilien,
Rutaceae), etiopisk pepper som fremstilles av
Xylopia aethiopica i familien Annonaceae, og
guineapepper som fremstilles av Aframomum
melegueta i ingefærfamilien (Zingiberaceae).
Pepper er også slang for det syntetiske narkotikumet amfetamin.
PEPPERMINT: Peppermynte (Mentha piperita),
en hybrid i mynteslekten i leppeblomstfamilien
(Lamiaceae) som er en hardfør urteplante med
mørkegrønne blad og rødlige stilker, ca. 60 cm
høy. Peppermynte kan ikke sås fra frø da den er
steril (pga. å være en hybrid mellom grønnmynte
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og vassmynte); frø som kalles «peppermynte» er
ofte grønnmynte. Oljen som utvinnes fra planten
brukes som smertestillende middel ved forstuinger, sår og tannpine, og som smakstilsetning i konfekt, kaker og desserter. Peppermynteolje inneholder stoffer som reduserer
kramper i fordøyelseskanalen; den har også en
symptomlindrende effekt ved irritabel tarm. Når
peppermynteolje smøres på hud, gir det varmere
hudoverflate, noe som kan lindre hudsmerter.
PEPSIN: Pepsin, enzym som produseres fra
kjertler i virveldyrenes magevegg. I nærvær av
saltsyre (hydrogenklorid) produsert fra andre
celler og det meget sure miljøet i magesekken,
bryter enzymet ned proteiner til polypeptider.
Pepsin dannes fra forløperen, pepsinogen, i surt
miljø under påvirkning av pepsinet selv.
PEPTIDE: Peptid, underenhet av et protein med
to eller flere aminosyrer bundet sammen med
peptidbindinger. Et relativt lite, lineært molekyl,
en polymer av aminosyrer som dannes gjennom
kopling av fra to-tre til to-tre hundre aminosyrer
(like eller forskjellige) under frigivelse av vann.
Aminosyrene bindes kovalent til hverandre
mellom aminogruppen (-NH2) hos den ene og
karboksylgruppen (karboksylsyregruppen, syregruppen, -COOH) hos den andre. Bindingen (HNOC-) kalles peptidbinding. Peptider med to
(dipeptider), tre (tripeptider) eller få aminosyrer,
kalles oligopeptider (< 10 aminosyrer). Peptider
kan videre bygges opp til polypeptider og
proteiner med forskjellige typer koplinger mellom
kjedene. Det er intet skarpt skille mellom
peptider, polypeptider og proteiner, men
overstiger antall aminosyrer 50, kalles ofte
peptidet for protein. Det enkleste peptid man
kjenner er: H2NCH2CONHCH2CO2H (glycylglycin). Peptider oppstår også gjennom nedbryting av proteiner, f.eks. under fordøyelsen. Se:
Peptide bond, Polypeptide og Protein.

PEPTIDOGLYCAN: Polymer som kun forekommer i celleveggen hos prokaryoter. Grampositive bakterier har et tykt lag av peptidoglycan
som farges purpur (fiolett, lilla, purple) med en
Gram-positiv fargemetode, hos Gram-negative
bakterier med tynnere cellevegg farges den rosa
(pink).
PEPTONE: Pepton, én av en rekke vannløselige
produkter av delvis hydrolyserte eller fordøyde
proteiner ved hjelp av en syre eller enzym;
benyttes særlig som kulturmedia innen bateriologi.
PER (PER-): (1) Gjennom, ved hjelp av; (2) For
hver, med tanke på hver enkelt i en spesifikk
gruppe, et uttrykk for rater eller forhold; (3) I
henhold til (as per); (4) Ved hjelp av; (5) Innen
kjemi viser per- til at et kjemisk stoff har mye eller
et overskudd av et eller annet grunnstoff.
PERAMORPHOSIS:
Peramorfose,
forsinket
kjønnsmodning med forlengede perioder med
vekst, eller ethvert resultat av evolusjonære
forandringer i utviklingsrater over geologisk tid
som medfører inkorporering av nye stadier til den
tidligere utviklingen hos forfedrene; de adulte
etterkommerne har derfor «hyperadult» morfologi videreutviklet fra forfedrene. Fenomenet
peramorfose oppstår enten gjennom akselerert
veskt eller hypermorfose, ekstrem vekst av kun
deler av kroppen. Ved paedomorfi er de nye
stadiene ikke noe som kommer i tillegg, men
inkorporert i de tidlige stadiene. Se: Heterochrony, Hypermorphosis, Paedomorphosis og
Post-displacement.
PER CENT (Percentage): Prosent, prosentdel,
tall eller forhold uttrykt som fraksjon av 100, ofte
uttrykt ved hjelp av prosent (%) eller forkortelsen
pct. eller bare pc. Prosent er et dimensjonsløst
tall, rent tall, en mengde uten fysiske dimensjoner.

PEPTIDASE: Se: Protease.
PEPTIDE BOND: Peptidbinding, kjemisk kovalent binding mellom to individuelle aminosyrer slik
at peptider eller proteiner dannes. Peptidbindingen (-NH-CO-), dannes mellom -aminogruppen i en aminosyre og -karboksylgruppen i
neste aminosyre gjennom tap av ett vannmolekyl.
Se: Peptide.

PERCENTAGE AREA METHOD: En metode for
å bestemme utbredelsen og tettheten av en art
ved hjelp av et rutenett plassert på bakken der
den prosent av arealet som inneholder arten,
beregnes.
PERCENTAGE CONCENTRATION: Konsentrasjonen av en løsning uttrykt i prosent, noe som er
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uheldig da det kan beskrive tre forskjellige
forhold: Vektprosent, volumprosent og vektvolum prosent; f.eks. 70 % HNO3 i vektprosent
betyr: 70 g HNO3 (oppløst stoff, solute) per 100 g
av oppløsingen (solution).

PEREGRINE: (1) Fremmed, alien, ikke-innfødt,
organismer med en tendens til å vandre,
transportert inn i et område fra utenfor. Peregrine
falcon, vandrefalk (Falco peregrinus). Se: Allochthonous og Anthropochorous.

PERCENT INFECTED: Se: Prevalence.

PEREGRINATE: (1) Fremmed; (2) Vandre, spesielt til fots, reise eller vandre fra sted til sted
(voyage), reise gjennom et sted, leve i utlandet.

PERCENT INFESTATION: Se: Prevalence.
PERCEPTIBLE: Kjennelig, merkbar, spesielt
gjennom sansene eller hjernen, bevisstheten.
PERCEPTION: (1) Sanseoppfattelse, sansing
(Se: Sensation), prosessen å motta noe med
sansene, gjennom registering av en fysisk stimulus fra omgivelsene og en senere mental
bearbeidelse (tolkning og kategorisering) av
denne sansingen, altså en psykologisk stimulusrespons prosess i forbindelse med sanseoppfattelsen av forholdene i omgivelsene. Forskjellen mellom sansing og sanseoppfattelse, er
hos dyr mindre markert enn hos mennesket,
avhengig av avviket fra menneskets sansesystem. Artens sanseoppfattelse av omgivelsene,
avhenger av kapasiteten til artens fysiske
sanseaapparat og den videre, mulige mentale
bearbeiding, dvs. det sansesystemet evolusjonen
har gitt arten; (2) Prosessen eller tilstanden å bli
oppmerksom på noe, kunnskap eller innsikt
oppnådd gjennom tenkning eller kapasiteten for
slik innsikt.
PERCH: Abbor, åbor, tryte (Perca fluviatilis),
rovfisk i abborfamilien (Percidae).
PERCOLATION: (1) Gjennomsiving, perkolasjon,
lekking, den langsomme siving av vann gjennom
en gjennomtrengbar substans, f.eks. filter eller
porøse sedimenter i jordbunnen; (2) Gradvis
spredning gjennom et område eller en
befolkningsgruppe.
PERCURRENT: Kontinuerlig; det å strekke seg
ut i hele lengden.

PERENNATION: Vegetativ overlevelse av to- og
flerårige planter fra år til år med mellomliggende
perioder med redusert aktivitet. Hos både toårige
og urteaktige planter, dør den ned den delen av
planten som er over bakken, mens plantens deler
under bakken, overlever. Organene under
bakken, lagrer næring og har ofte egenskapen å
kunne formere seg vegetativt. Trær overlever
gjennom å redusere sine metabolske aktiviteter.
Se: Perennial.
PERENNIAL: (1) Uopphørlig, uuttømmelig, varig,
stetsevarig; (2) Tilstede alle årets sesonger; (3)
Leve over mange år; (4) Flerårig plante, staude,
organismer som fortsetter å vokse etter at de har
reprodusert og som vanligvis lever over flere år
med årlige vekstperioder. Urteaktige planter har
stengler og blad som dør hvert år, men med
organer under jorden som overlever vinteren,
f.eks. en løk. Treaktige planter slik som trær og
busker, har stammer som overlever over vinteren
og kan være enten eviggrønne (Se: Evergreen)
eller løvfellende (Se: Deciduous). Perennate, å
leve fra en vekstsesong til den neste (Se: Annual,
Biennial og Ephemeral); (5) Det å renne gjennom
hele året, lik elver eller kilder.
PERFECT NAME: Se: nomen perfectum.
PERFORATE (Porous): Perforere, gjennombore,
gjen-nomhulle, stikke hull på (pierced), karakterisert gjennom det å være hullet, ha små porer
eller åpninger. Se: Porous.

PERCUTANEOUS: Som trenger gjennom huden,
skinnet.

PERFORM: Gjennomføre, fullende, utføre, utrette, foreta, oppføre, opptre, presentere, gjøre
noe formelt eller etter et bestemt rituale, gi en
offentlig presentasjon av noe.

PERDURABLE: Varig, meget varig og holdbart,
slitesterkt, udødelig, uforgjengelig.

PERFUSION: Perfusjon, å få noe til å flyte eller
bli spredt, tvinge en væske gjennom et organ
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eller vev, spesielt pumping av blod gjennom
blodårer.
PERI-: Prefiks som betyr omkring, rundt.
PERICARDIAC (Pericardial, Pericarditic): Av
eller med referanse til perikardiet. Se: Pericard.
PERICARDITIS: Inflammasjon i pericardium,
hjertemembranen.

PERICYCLE: Hos planter, tynt parenkymatisk
cellelag som omgir de meristematiske cellene
som omgir sentralsylideren i plantenes stengler
og røtter og som ligger mellom endodermis og
silvevet (ploem). Se: Meristem og Phloem.
PERIDERM: Hos planter, periderm, det permanente ytre laget som erstatter epidermis under
den sekundære veksten. Se: Epidermis.
PERIENTERIC: Det som omgir tarmkanalen.

PERICARD: (Pericardium, Pericardial membrane): Hjertepose, en tynn to-laget serøs hinne
(ytre, parietale; indre, viscerale), hjertemembran,
som omgir hjertet og røttene til koronararteriene
(kransarteriene). Mellom lagene i hinnen, er det
en væske som hindrer friksjon. Hjertets hulrom
(pericardial cavity) som er en del av kroppshulen
(coelomet), er innelukket av denne membranen
som holder hjertet på plass samtidig som det gir
rom for hjerteslagene. Betennelser i hjerteposen,
gir perikarditt med gnisselyder og smerte.
PERICARP: (1) Frøhus, frøgemme, den delen av
en frukt som er dannet fra veggen på den modne
fruktknuten (ovariet), og som omgir frøet eller
frøene i blomsten. Frøhuset kan være tørt og
hardt som et skall rundt frøet eller kjøttfult med
flere lag som kan være mer eller mindre harde;
(2) Vevslaget rundt forplantningsorganet hos
enkelte alger eller sopp.
PERICENTRIC INVERSION: Perisentrisk omkasting (inversjon), reversering av den normale
rekkefølgen på genene i et kromosom segment
som involverer deler av kromosomet på begge
sider av centromeren. Se: Centromere og Paracentric inversion.
PERICENTROMERIC REGION: DNA sekvensene rundt centromeren hos eukryotiske kromosomer.
PERICLINAL: (1) Parallell med overflaten eller
omkretsen til et organ eller del av et organ; (2)
Det å ha en type vev omgitt av en annen type
vev.
PERICONTINENTAL SEA: Grunt hav over
kontinentalhyllen, mindre enn 200 m dypt. Se:
Epeiric sea.

PERIGEAN TIDES: Høyvannet som opptrer rett
etter månen har vært nærmest jorden; dvs.
passert sitt perigeum (jordnærhet, Se: Perigee).
PERIGEE: Punktet i en planet- eller månebane
da himmellegemet er nærmest jorden. For
månens vedkommende er avstanden da 348 292
km. Det fjerneste punkt kalles apogeum
(høydepunkt, apogee). Se: Perihelion.
PERIGLACIAL: Relatert til et område marginalt
til en is-dekket region (isbreer eller isbre avsetninger) med tanke på klimaet eller klimaets
innvirkning på de geologiske prosessene.
PERINUCLEAR: (1) Omgir, inneslutter eller
omhyller cellekjernen, f.eks. det perinukleære
cytoplasma; (2) Det smale hulrommet mellom det
indre og ytre laget av kjernemembranen (Se:
Nuclear envelope).
PERIOD: (1) Periode, omløp, tidsrom, tidsintervall; (2) Slutning, slutt, ende, stans, et tidspunkt
da noe sluttet, pausen etter noe sagt; (3) Gruppe
skrivne tall adskilt med komma; (4) Sekvens av
grunnstoffer arrangert i orden av økende atomnummer (Se: Atomic number); (5) Tidsperiode
karakterisert ved en spesiell kultur, ideologi eller
teknologi; (6) Punktum, indikerer full stopp (.); (7)
Hovedinndeling i en geologisk tidsskala; en æra
(Era) er oppdelt i perioder som igjen er oppdelt i
epoker (Se: Geological time scale); (8)
Menstruasjon (Se: Menstrual cycle); (9) Periodisk
tid (T), tiden en komplett til-og-fra bevegelse tar
ved en gitt oscillering eller vibrering. Perioden er
relatert til frekvensen (v) og den vinkelmessige
frekvens () ved T = 1/v = 2/ .
PERIODICAL: (1) Tidsskrift, hefte utgitt med jevne mellomrom mellom utgivelsene (nummerne);
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(2) Noe publisert i, karakteristisk for eller knyttet
til et tidsskrift (publikasjon) utgitt med jevne
intervaller; (3) Periodiske hendelser eller situasjoner som skjer tilfeldig, men med ganske
regulære intervaller.
PERIODICITY (Rhythm, Rhythmicity): Periodisitet, rytme, periodisk eller rytmisk forekomst av
en hendelse, regulært gjentagende forandringer
av en prosess eller hendelse, varigheten av én
fase ved oscilleringer (Se: Period). De periodiske
døgn og sesongmessige forandringer på jorden
medfører en rekke periodiske livsrytmer hos dyr,
spesielt i tilknytning til reproduksjonssyklus. Hva
årsaken er til rytmer bestemt av indre faktorer
(endogene rytmer), er ukjent. Se: Circadian
rhythm og Circannual rhythm.
PERIODIC LAW (Periodic table): Periodesystemet, klassifiseringen av de kjemiske grunnstoffene i tabellform (periodiske tabell) etter deres
atomtall der grunnstoffene viser en periodisitet i
sine egenskaper slik at kjemisk tilsvarende
elementer opptrer i en viss orden, dvs. refererer
til det prinsipp i grunnstoffenes periodesystem at
de fysisk-kjemiske egenskapene til grunnstoffene
er en periodisk funksjon av deres proton antall.
Egenskapene til et grunnstoff er bestemt av
atomenes egenskaper, og da først og fremst
elektronenes fordeling i atomene, og da spesielt
elektronene i det ytterste skallet. I grunnstoffenes
periodesystem, opprinnelig konstruert i 1869 av
den russiske kjemikeren Dimitri Mendeleev (1834
- 1907) i 1869, er grunnstoffene (elementene)
arrangert etter stigende atomnummer (protontall)
for å vise likhetene mellom grunnstoffene ut fra
deres elektronfigurasjoner. Grunnstoffer med like
fysiske og kjemiske egenskaper, kommer derfor
igjen med en viss regelmessighet, periodisitet.
Grunnstoffene faller inn under vertikale kolonner,
kalt grupper (groups). Nedover i gruppen har
atomene i alle grunnstoffene samme ytre skallstruktur, men et økende antall av indre skall.
Grunnstoffene i hver gruppe viser meget like
kjemiske egenskaper, i f.eks. valens. Grunnstoffene midt i tabellen, kalles overgangselementene (transition elements), de andre er
hovedgruppeelementene (main-group elements),
nummerert fra I til VII (der edelgassene er O). De
horisontale rekkene, kalles perioder (periods). De
første tre er kortperiodene, de neste fire,
langperiodene. Innen en periode har atomene til

alle grunnstoffene samme antall skall, med et
økende antall elektroner i det ytre skallet.
Systemet kan også deles inn i fire blokker (s-, p-,
d- eller f-blokk) avhengig av det skall som er fylt.
Går en nedover i en gruppe øker atom størrelsen
og grunnstoffenes metalliske egenskaper; går en
bortover en periode, forandres grunnstoffene fra
en metallisk elektropositiv adferd til en ikkemetallisk elektronegativ adferd da antall elektroner i det ytre skall øker. Det medfører at
metallene finnes nedover mot venstre i tabellen,
ikke-metallene oppover mot høyre i tabellen. Se:
Proton.
PERIDONTITIS: Se: Pyorrhea.
PERIHELION: Perihelium, punktet i en planetbane da himmellegemet er nærmest solen. For
jordens vedkommende er avstanden i det tilfelle:
147 300 000 km. Se: Perigee.
PERIKARYON (Pericaryon): Den del av cellen
som inneholder kjernen.
PERIODICITY (Rhythm): Periodisk, funksjoner
som skjer ved regelmessige intervaller eller
tidspunkter.
PERIODIC PARASITE: Se: Temporary parasite.
PERIODIC TABLE: Se: Periodic law.
PERIPATRIC: Peripatrisk, populasjoner som
befinner seg i utkanten (perifert) til de fleste
andre populasjonene av arten. Se: Allopatric,
Parapatric, Peripatric speciation og Sympatric.
PERIPATRIC SPECIATION: Peripatrisk artsdannelse, artsdannelseshypotese der mindre
populasjoner mer eller mindre isolert i periferien
av et utbredelsesareal og derfor ofte i relativt
ekstreme miljøer, splittes fra hovedpopulasjonen. Isolasjonen av slike populasjoner
påfølges ofte av en sterk naturlig seleksjon,
genetisk drift og en rearrangering av det
genetiske grunnlag for det fenotypiske uttrykk.
PERIPHERAL: Periferisk, perifer, på kanten, de
ytre deler eller overflate av en kropp. Det
periferale nervesystem (peripheral nervous
system) refererer til alt nervesystem utenom det
sentrale nervesystemet, hjernen og ryggmargen.
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Se: Autonomic nervous system og Central
nervous system.
PERIPHERAL BRANCHES: Innen fylogeni, de
ytre grenene i et fylogenetisk tre som går til de
terminale taksa eller sekvenser.
PERIODONTIUM: Støttevevet som omgir tennene.
PERIOPHTHALMIC (Periokular): Sirkumokular,
rundt øynene.
PERIPARTURIENT PERIOD:
under og etter det å ha født.

Perioden

før,

PERIPHERAL: Til eller mot overflaten; fjernt fra
senter.
PERIPHYTON: Perifyton, påvekst, organismer
eller samfunn av planter, alger og dyr med
tilhørende detritus som er festet og lever på
overflaten av andre organismer eller gjenstander
under vann, spesielt i ferskvann. Se: Detritus.
PERIPLASM: Periplasma, grenselaget dannet av
cytoplasmaet i egget som ligger rett under
vitellin-membranen og som helt omgir egget. Se:
Vitelline membrane.
PERIPLAST: Samlingen av skall, pigger og
spikuler som omgir en rekke éncellede organismer, f.eks. chrysomonader og heliozoer.
PERIPOLESIS: Peripolese, fastheftelsen av en
celle til en annen celle, eller sammenstimling av
celler rundt en annen celletype; gjennomtregning
av migrerende celler mellom vevsceller som er i
nær kontakt (like celler forent for å utføre en gitt
funksjon). Se: Emperipolesis.
PERISCOPE: Periskop, optisk instrument for å gi
et bilde over eller rundt en eller annen form for
hindring, f.eks. fra en ubåt. I sin enkleste form
består et periskop av to parallelle speil holdt 45 o i
forhold til synsretningen der det øverste speil
sender lyset fra objektet direkte til nederste speil
for deretter til øyet til observatøren.
PERISH: Omkomme, forulykke, gå under, gå til
grunne, visne, fortapes, gå tapt, forkomme, forgå,
bli ødelagt, ruinert.

PERISSODACTYLA: Upartåede hovdyr, stor
gruppe store pattedyr som kjennetegnes ved at
de har et oddetall tær (én eller tre), i motsetning
til partåede hovdyr, klovdyr (klauvdyr) som har et
partall tær (Se: Artiodactyla). Hver tå slutter i en
kort, bred negl, som kalles en hov. Gruppen
omfatter 17 nålevende arter, derav sju hestedyr,
fem neshorn og fem tapirer, og et ukjent antall
utdødde slektninger.
PERISTALSIS: Peristaltis, peristaltikk (peristaltic), en serie rytmiske bølge-lignende sammentrekninger som forskyver seg langs et rørformet organ som f.eks. svelg eller tarm.
Peristaltiske bevegelser skyldes fortløpende
kontraksjoner av de sirkulære og longitudinelle
musklene, med resultatet at innholdet i røret
(f.eks. mat i tarmen) blandes og forskyves
nedover, foran kontraksjonsbølgen. Samme type
bevegelser forekommer f.eks. hos meitemarker
når de beveger seg. Se: Intestine.
PERISTOME: (1) Peristom, regionen som omgir
munnen; munnhulen hos virvelløse dyr, eller
kroppsregionen rundt og utenfor munnen,
modifisert for inntak av mat; (2) Et sett celler eller
celledeler som omgir åpningen til mosenes
sporangier. Hos mange moser er disse cellene
sensitive for fuktighet som medfører formforandringer som er med på å spre sporene. Se:
Sporangium.
PERITONEUM: Peritoneum, bukhinnen, det
tynne laget, epiteliet, som dekker kroppshulen
(coelomet) og organene (innvollene) i kroppshulen hos virveldyr. Peritoneal cavity, kroppshulen definert av bukhinnen, som inneholder alle
organene i buken bortsett fra nyrene.
PERITONITIS: Peritonitt, lokalisert eller generell
inflammasjon av peritoneum, membranen som
dekker kroppshulen og innvollene. Se: Peritoneum.
PERIVISCERAL: Det som omgir innvollene.
PERIWINKLE: Strandsnegl (Littorina; latin litus,
hav/sjø), slekt med små marine snegler. Navnet
«strandsnegler» brukes også om hele familiegruppen strandsnegler (overfamilie Littorinoidea).
Strandsneglene lever i og like under tidevannssonen på berg og klipper langs kysten. I Europa
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forekommer ni arter, hvorav fire er vanlige ved
norskekysten: Storstrandsnegl (Littorina littorea),
buttstrandsnegl (Littorina obtusata), stensnegl
(Littorina saxatilis), og småstrandsnegl (Melarhaphe neritoides). Andre Littorina arter i Norge
er: L. compressa, Littorina fabalis, og Littorina
arcana. Dessutan forekommer fire andre arter i
overfamilien strandsnegler: Lacuna crassior,
Lacuna pallidula, Lacuna parva, og tarestilksnegl
(Lacuna vincta).
PERMAFROST: Permafrost, evig tele, dvs. jord,
berg og organisk materiale som er permanent
frosset, en tilstand i et område der temperaturen
er 0oC eller lavere i minst to påfølgende år.
Inneholder jorden porevann, er tilstrekkelig mye
av dette frosset til å sementere jordpartiklene.
Permafrost er ofte delt opp i kontinuerlig
(permanent), diskontinuerlig eller sporadisk
permafrost. Kontinuerlig permafrost dekker 20,85
km2 x 106 av jordens overflate. Der dette området
oppstykkes i sesongmessig dypfrosne områder,
kalles det diskontinuerlig permafrost som dekker
17,3 km2 x 106 av landoverflaten. Det er beregnet
at 26 % av jordens landoverflate (inkludert isbreene) har permafrost.
PERMANENT: Permanent, vedvarende, evigvarende, kontinuerlig, uten fundamentale eller
markerte forandringer eller avbrytelser.

PERMEANT: (1) Utbredning, passere gjennom,
trenge gjennom; (2) Istand til å passere inn i eller
gjennom en gitt semipermeabel membran eller
polymer; (3) Organisme som hyppig flytter fra et
samfunn til et annet.
PERMIAN (PERIOD): Perm, den siste geologiske
perioden i den Paleozoiske æra (Paleozoic Era)
for ca. 290 - 248 millioner år siden og som strakk
seg fra slutten på Karbon til Trias, begynnelsen
på den Mesozoiske æra (Mesozoic Era). Under
Perm tiden utviklet landdyrene seg som man
antar gav opphavet til skilpaddene, lepidosauriene, archosauriene og pattedyrene. Se:
Geological time scale.
PERMINERALIZATION: Prosess der oppløste
mineraler infiltrerer og utfelles i porer og hulrom i
ben, skall og andre skjelettdeler som dermed
fossileres.
PERMISSIVE CELL: Celle som tillater replikasjoner av et gitt virus med påfølgende produksjon av nye infeksiøse komplette viruspartikler
(virioner).
PERNICIOUS: Som er ondartet, skadelig, desstruktiv, fordervelig, kan skape alvorlig skade
eller død.
PERORAL: Gjennom munnen.

PERMANENT PARASITE: En parasitt som lever
hele sitt voksne liv på eller inni en vert.
PERMANGANAT VALUE (PV): Permanganattall,
test for å indikere den generelle kvaliteten på det
endelige avløp fra et rensesystem; innholdet av
kjemisk nedbrytbare organiske stoffer i vann,
bestemt gjennom oksidasjon med kaliumpermanganat (KMnO4; salt bestående av K+ og MnO4-).
Vanligvis blir mindre enn halvparten av det
organiske materialet oksidert.
PERMEABILITY: (1) Egenskapen å ha porer
eller hulrom som tillater væskemolekyler å
passere; (2) Gjennomtrengelighet, permeabilitet,
evnen en struktur, f.eks. en membran, berg eller
jord, har til å slippe en væske eller gass gjennom;
(3) Raten en væske- eller gass strøm passerer
gjennom et porøst materiale; (4) Mål på den
friheten nye medlemmer har til å bli opptatt i et
samfunn.

PEROXIDE: Peroksid, uorganiske eller organiske
stoffer som inneholder koplete oksygen par
plastome(-O-O-) eller O22- ionet. Peroksider kan
betraktes som derivater av hydrogenperoksid
(H2O2) der hydro-genatomene er erstattet med
andre atomer eller grupper. Peroksider er
oksiderende agenser som reagerer mot
organismer og diverse lagret organ-isk materiale.
PEROXISOME: Peroksisom, liten (diameter 0,1 1,5 µm), rund eller ovalt formet organell (microbody) i cytoplasmaet hos de fleste eukryotiske
celler, spesielt mange forekommer i lever- og
nyrecellene, med kornet matriks og begrenset av
én
enhetsmembran
og
som
inneholder
forskjellige enzymer (bl.a. katalase) og er
involvert i diverse oksidasjonsprosesser. Enzymene i peroksisomene er transportert dit etter
å ha blitt syntetisert i ribosomene i cytocolet (Se:
Cytosol). Peroksisomene er involvert i en rekke
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biokjemiske funksjoner avhengig av celletypen, i
leverparenkymet spesielt detoksifiseringsprosesser ved å omsette og nedbryte giftstoffer som
etanol, formaldehyd, maursyre og fenoler. De
nedbrytes under dannelse av peroksider som
deretter benyttes til oksidasjon av stoffene.
Peroksisomene står for rundt 25 % av alkoholnedbrytningen. De flerumettede, langkjedete og
forgrenede fettsyrene, nedbrytes også i peroksisomene (de øvrige i mitokondriene). Peroksisomene kan også delta i syntesen av
spesielle lipider. Hydrogenperoksid (H2O2) som
er meget giftig, dannes som et biprodukt av
peroksisomene, men peroksisomene inneholder
også enzymer (katalase) som forhindrer
oppbygning av det gjennom å bryte det ned til
vann, derav navnet på organellen (peroksisom).
Peroksisomer kan dele seg og produsere datter
peroksisomer etter en viss vekstfase basert på
inkorporering av nytt innhold og membranproteiner, kodet fra kjernens gener. Men de
mangler DNA og består som nevnt, av kun én
membran, det til forskjell fra mitokondrier og
kloroplaster. Enkelte antar, men det er ikke
allment akseptert, at de stammer fra prokaryote
endosymbionter
som
gjorde
eukaryotene
oksygen tolerante før utviklingen av mitokondriene som stammer fra endosymbiotiske
bakterier ervervet gjennom en endosymbiotisk
prosess. Se: Mitochondrion.

PER SE: I seg selv, i og for seg.

PERPELIC: Planter som lever i områder med
utelukkende eller overveiende leire.

PERSISTENT: (1) Persistent, iherdig, utholdende, hårdnakket, det å være varende, fortsette å
eksistere eller forekomme over lengre tidsperioder, f.eks. en kroppslig struktur som er
bibeholdt. Persistent brukes spesielt om pesticider eller andre forurensende og miljøødeleggende stoffer som ikke lett nedbrytes i naturen
og som derfor blir i miljøet lenge etter
introduksjonen, som DDT og visse herbicider; (2)
Holde fast eller hårdnakket på en mening på
tross av vanskeligheter eller oppsisisjon.

PERPENDICULAR: Perpendiculær,
loddrett linje, vinkelrett.

loddrett,

PERPETUAL (Everlasting): Evigvarende, uforanderlig, uopphørlig, uendelig, stadig, skjer om
og om igjen, kontinuerlig, blomstrer kontinuerlig
gjennom hele sesongen.
PERPETUATION: Gjøre noe evigvarende eller
forårsake at noe varer evig, vedvarelsen av f.eks.
et virus genom i en vertscelle pga. svekkelse av
virusets virulens.

PERSAMMIC: Planter som lever i områder med
utelukkende eller overveiende sand.
PERS. COMM. (Personal communication):
Forkortelse for personlig meddelelse.
PERSE: Mørk gråblå, lignende purpur, indigo.
PERSISTENCE: (1) Persistens, utholdenhet,
motstand mot endringer, standhaftighet, det å
holde på en mening på tross av vanskeligheter
eller opposisjon; (2) Kontinuerlig eller forlenget
varighet av noe; (3) Innen biologi, sannsynligheten for at en populasjon får avkom gjennom
mange generasjoner over lange tidsperioder; (4)
Innen økologi, kontinuerlig okkupasjon av et sted
av et dyr eller plante som ikke lengre ville kunne
være i stand til å kolonisere området; (5) Innen
kjemi, kapasiteten en substans har til å forbli
kjemisk stabil, eller opprettholden i visse gasser
av et (svakt) lys lenge etter de har blitt utsatt for
en elektrisk ladning; (6) Innen virologi, fenomenet
at et virus forblir i en celle, organisme eller
populasjon over lengre perioder (persistent
virus). Viruset både kan eller ikke kan, produsere
infeksiøst avkom i denne perioden. Produseres
ikke avkom eller sykdom i verten, kalles viruset
latent.

PERSISTENT
modification.

MODIFICATION:

Se:

Dauer-

PERSISTENT VIRUS: Se: Persistence.
PERPETUITY: Kvaliteten eller tilstanden å være
evigvarende, uforanderlig, tid uten ende (eternity). Se: Perpetual.

PERSON: (1) Person, levende menneske, individ, figur, utseende, ytre, legemsskikkelse ; (2)
Individ av en spesiell karakter, betydningsfull ; (3)

PERPLEXING NAME: Se: Nomen perplexum.
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Karakterne som gir individuell personlighet, fysikk
og utseende; (4) En karakter eller rolle.

utviklingsland
sykdom.

PERSPIRATION: (1) Svette, væsken som består
av vann med små mengder urea (urinstoff,
karbamid) og salt; (2) Transpirere, det å svette,
utdunste gjennom hud, ekskreere vann og
oppløste substanser fra svettekjertlene i huden
som hos pattedyr der svetting har to hovedfunksjoner, nedkjøling av kroppen gjennom
vannets fordampning fra hudoverflaten og
ekskresjon av avfallsprodukter som salt. Se:
Sweat.

PERUSAL: Det å lese, betrakte og eksaminere,
noe med stor oppmerksomhet og i detalj,
gjennomlesing, korrekturlesning.

PERTHOTROPH (Perthophyte): (1) Parasitt
som først ødelegger cellene (vevet) i en levende
vert for deretter å hente næringsstoffene fra det
døde vevet; (2) Organisme som får sine
næringsstoffer fra dødt vev i en levende organisme, uansett om den selv har ødelagt vevet eller
ikke. Pertotrof benyttes spesielt om interaksjoner
mellom planter og mikroorganismer. Se: Saprophyte.

PES: Fot, fot-lignende del, menneskefot, spesielt
labben, poten, hos et firfotet virveldyr.

PERTURBATION: (1) Det å forstyrre, skape engstelse, uro, forstyrrelse, sinnsbeveghelse, uregelmessighet; (2) Tilstanden og være forstyrret,
engstelig, uroet, opphetset; (3) Forstyrrelse av en
bevegelse, kurs, arrangement eller en tilstand av
likevekt, f.eks. innen biologi, ethvert avvik i et
biologisk system fra en likevekt, eller innen
meteorologi, enhver forstyrrelse av likevekten i et
atmosfærisk system.
PERTUSE: Gjennomhullet, hull i hull, kutt eller et
innrykk i en kant.
PERTUSSIS (Whooping cough): Kikhoste, akutt
infeksiøs, bakteriesykdom hos mennesket,
vesentlig barn, som skyldes kikhostebasillen
(Bordetella pertussis). Bakterien gir betennelse i
svelget og bronkiene med en sterk irritasjon som
fører til den karakteristiske kikhosten. De tidligste
symptomene ligner forkjølelse. Inkubasjonstiden
er ca. 7 dager. Sykdommen er stort sett godartet,
men den er farlig for barn under ett år da de lett
får komplikasjoner som lungebetennelse. Kikhoste smitter gjennom dråpesmitte og ved
kontakt med kikhostepasienter og gjenstander
rundt dem. Andre arter som forekommer hos dyr,
kan også forårsake kikhoste hos mennesket. I

er

kikhoste

en

meget

farlig

PERVASIVE: Gjennomtrengende, gjennomgående, som eksisterer i eller har en tendens til å
spre seg gjennom alle deler av noe.
PERVIOUS: Perforert, gjennomboret, gjennomhullet; åpen.

PESSIMAL: Omfatter eller relatert til det nivået i
omgivelsesfaktorene som er nærmest opp til en
organismes toleransegrenser. Se: Optimal og
Pessimum.
PESSIMUM: (1) Ubrukelig, unyttig; (2) De minst
for-delaktige miljøbetingelser der en organisme
kan leve, betingelsene utenfor de optimale
forhold for vekst og utvikling for opprettholdelse
av et system. Se: Optimum.
PEST: (1) Plagsom, irriterende, brysom, masekopp, plageånd, enerverende person eller ting;
(2) Dødelig epidemisk sykdom (pestilence),
farsott, sott; (3) Infeksiøs organisme som gir
sykdom eller organismer som på andre måter er
skadelig for mennesket ved f.eks. å konkurrere
om de samme ressurser. Mange slike arter kan
være relativt harmløse og økologisk sett, viktige,
andre igjen er harmløse inntil antall individer
overskrider visse grenser. Skadedyr som
insekter, gnagere, sopp og planter, kan spre
sykdommer, ødelegge avlinger, husdyr, matlagre
eller bygninger. Se: Plague.
PEST CONTROL: Pestkontroll, bekjempning,
kontroll av organismer som forårsaker skade på
vehetasjonen, mennesket helse og ressurser.
Teknikkene for å kontrollere slike organismer, er
mange: (a) Sterilisering, f.eks. hanner gjort sterile
vha. stråling og deretter utsatt i naturen for å
ødelegge pest-populasjonens reproduksjon, (b)
veksthormoner, f.eks. for å stoppe metamorfosen
mot eldre stadier, (c) kjønnshormoner, f.eks.
feromoner for å lokke hannene inn i feller for
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avlivelse, (d) selektiv avl for å danne insektresistente planter, (e) modifiseringer av jordbruket ved rotering av arter, eller planting av arter
som lokker uønskede organismer bort, (f)
utsetting av organismer som predaterer på pest
organismene, (g) spredning av infeksiøse virus,
bakterier eller parasitter i pest populasjonen, eller
(h) modifiseringer av miljøet for å gjøre miljøene
pest-organismene benytter spesielt for formering, mindre attraktive.
PESTICIDAL: Desinfiserende, -drepende.
PESTICIDE: Pesticid, insektsmiddel, skadedyrmiddel, plantevernmiddel, enhver kjemisk substans som dreper skadedyr i jordbruket eller
organismer som på annen måte er skadelig for
mennesket, ute som inne. Pesticid refererer til
bekjempelsesmiddel generelt, men kan sies å
omfatte fem hovedtyper: (a) Insekticidene (f.eks.
Pyrethrum) som dreper insekter, (b) herbicidene
(f.eks. Paraquat, 2,4-D) som dreper ugressplanter, (c) fungicidene som dreper sopp, (d)
nematicidene som dreper rundmark (nematoder),
og (e) rodenticidene (f.eks. warfarin) som dreper
smågnagere. Problemet med pesticider er at de
ofte ikke er tilstrekkelig spesifikke i sin virkning og
derfor også kan være giftige for organismer som
ikke er pest organismer, eller at de er lite
nedbrytbare i naturen som DDT, dieldrin og
aldrin, og derfor akkumuleres i næringskjedene.
Selve kjemikaliene kan sies å omfatte tre klasser
av stoffer: (a) Klorinerte hydrokarboner (f.eks.
DDT og dets metabolitter) som er bestandige i
naturen og kan akkumuleres biologisk i
næringskjedene (bioakkumulering). DDT ble
tidligere benyttet i stor skala for å bekjempe
malariamygg og husfluer, samtidig som resistens
ble utviklet hos arter i begge gruppene. DDT kan
akkumuleres i fettet hos pattedyr, spesielt rundt
og i vitale organer som reproduksjonsorganene.
Under stress mobiliseres kroppsfettet med det
følge at pesticidene opptas i metabolismen og blir
spesielt farlige. Aldrin og Dieldrin er andre
klorerte hydrokarboner brukt til bekjempelse mot
skadedyr på kornprodukter, med de har også
forårsaket fugledød. Lindan er et annet produkt
brukt i hortikultur, (b) organofosfater som er
kortlivede og som nedbrytes til mer eller mindre
ufarlige sluttprodukter. Parathion og Malathion er
to slike produkter som er ekstremt farlig å
benytte, de er letale i små doser og beslektet

med nervegasser, og (c) kunstig Pyrethrum som
opprinnelig er basert på naturlige kilder av
pyrethrum fra blomster, men som nå syntetiseres
industrielt. Pyrethrin, Allethrin og Bioallethrin er
naturprodukter, men kan også kunstig syntetiseres. Disse produktene er relativt sikre, men
utviklet resistens mot dem er påvist. Generelt er
det antatt at pesticidene har synergistiske
effekter i kombinasjon med annen forurensning,
og da spesielt organoklorin og organofosfat.
Andre pesticider som ikke er så mye benyttet er
uorganiske stoffer som kobber, sink, arsenikk og
kvikksølv. De er alle meget giftige for mennesker
og andre dyr, men har blitt benyttet der resistens
er utviklet mot de organiske pesticidene. Generelt
har pesticidene vært viktige for å gi mennesket
bedre helse og større avkastning i matproduksjonen, men bruken må doseres nøye og
resistensutviklingen krever kontinuerlig utvikling
av nye pesticider. Se: Biocide, Carcinogen og
Teratogen.
PESTICIDE RESIDUE: Pesticidrester, unedbrutte
giftige, kjemiske substanser i naturen etter
bruken av pesticider og som kan negativt påvirke
andre organismer enn dem stoffene var produsert for.
PESTIFEROUS: Som er smitteførende, pestbefengt, pestsmittet, fordervelig, skadelig, plagsom.
PESTILENT: (1) Dødelig, dødbringende, skadelig, fordervelig, infesiøst, smittsomt, epidemisk,
destruktiv for liv; (2) Forårsake irritasjon, trøbbel,
misnøye; (3) Sosialt eller moralsk ødeleggende,
sårende.
PESTILENTIAL FEVER: Se: Plaque.
PET: Kjæledyr, selskapsdyr, husdyr, kjæledegge,
yndling, favoritt.
PETA- (P): Peta-, prefiks som betyr en enhet x
1015, ett tusen millioner millioner ganger (1015
meter = 1 petameter).
PETAL: Kronblad, den del av blomsten hos
blomsterplantene som sitter innenfor begerbladene (Se: Sepal) og som oftest er fargerike.
Se: Flower og Tepals.
PETALOID: Det å ligne kronblad.
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PETIOLE: (1) Bladstilk, stilken på et blad som
fester bladet til en stengel eller stengelledd
(node); (2) Et smalt og sammenpresset kroppssegment hos et insekt.

av flytende hydrokarboner (olje) eller naturgass,
f.eks. etylen, benzen, propylen, toluen, xylen, etc.
PETROCHTHOPHILOUS (Petrophilous): Det å
leve og trives i stenfylte habitater.

PETITE: Liten, mindre; slank figur, fiks, nett.
PETRE (Saltpeter, Saltpetre): Saltpeter, KNO3
(eller NaNO3, Ca(NO3)2, Mg(NO3)2). Kaliumnitrat
(KNO3) benyttes i eksplosiver (svartkrutt) og som
gjødningsmiddel. (Svartkrutt består av 60 - 80 %
salpeter, 15 - 25 % trekull og 10 - 20 % svovel.)
PETREAN: Klippe-, sten-.
PETREL: Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa),
pelagisk overflatebeitende sjøfugl som tilhører
gruppen stormfugler (Procellariidae).
PETRICOLA: Det å bo i sten. Petricola, slekt av
muslinger som borer sine bosteder i sten, leire.
PETRICOLOUS: Som lever og vokser på eller i
hulrom i klipper og sten, eller hulrom i hard leire.
PETRIFACTION: (1) Forstening, prosessen og
omdannes til sten eller en stenhard substans
gjennom infiltrering av vann og avleiringer av
oppløste mineraler. Prosessen når et organisk
materiale blir bevart gjennom impregnering med
karbonat- og silisium-mineraler og omvandles til
en sten, noe som skjer gjennom en gradvis
erstatning av det organiske vevet med mineraler
fra løsninger som siver gjennom materialet og
som dermed kan preservere de fineste detaljer i
det tidligere vevet; (2) Det å være paralysert av
frykt, lamslått.
PETRI DISH: Petriskål, rund skål av glass, plast
eller metall, med plan bunn og overfallende lokk,
anvendes
ved
studier
av
vannlevende
organismer ved hjelp av binokular (mikroskop)
eller f.eks. for faste næringssubstrater ved
bakteriologiske undersøkelser.
PETROBIONTIC: Petrobiontisk, som lever blant
klipper og stener.
PETROCHEMICAL: Petrokjemisk, petrokjemikalie, mellomprodukt som stammer fra petroleumsindustrien ved raffinering og prosessering

PETROCHTHOPHYTE (Petrodophyte, Petrophyte): Petrofytt, plante som lever i stinete
områder.
PETROCOLOUS: Som lever på berg, i klippefylte
og stenete habitater.
PETRODOPHILOUS: Det å leve og trives i
områder med rullesten.
PETRODOPHYTE (Petrophyte): Se: Petrochthophyte.
PETROGRAPHIC THIN SECTION: Stensnitt,
polerte tynne snitt av sten som er gjennomskinnelige og benyttet til bl.a. påvise mikrofossiler.
PETROLEUM: Petroleum, mineralolje, jordolje,
råolje, tykk, brennbar, gul-grønn til svart, kompleks blanding av hydrokarboner (karbon innhold
83 - 87 %, hydrogen innhold 11 - 14 %, i tillegg til
mindre mengder av oksygen, nitrogen, svovel og
diverse spormetaller) i gassform (naturgass,
lavmolekylære hydrokarboner, spesielt metan),
flytende eller fast form som forekommer naturlig i
sedimentære bergarter av marint opphav, såkalte
reservoarbergarter, i de øvre deler av jordskorpen. På norsk sokkel er sandsten den
vanligste reservoarbergarten. En antar at jordolje
er dannet fra rester av organismer som levet på
jorden i tidligere tider. Reservoaret må befinne
seg i en oljefelle, dvs. ha en tett takbergart over
seg. Har den ikke det, siver oljen/gassen til
overflaten og går tapt. Det bores ned til
resevoaret og oljen eller gassen strømmer opp
av borehullet pga. reservoartrykket. Mengden olje
har vært beregnet til ca. 1 500 miliarder fat (ett fat
= 58,99 liter). Råoljen raffineres og separeres i
forskjellige fraksjoner, f.eks. i gassene metan,
etan, butan og propan, dieselolje (diesel, blanding av hydrokarboner med 13 – 25 karbon atomer), bensin (gasoline, blanding av hydrokarboner
med 5 - 8 karbonatomer), parafinolje (lampeolje,
kerosin/kerosen, parafinvoks), nafta, diverse
oljesmørninger og svart asfalt (asphalt, bitumen),
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sluttproduktet av en oljeraffinering. Olje benyttes
også som råmateriale for mange plastprodukter.
PETROLOGY (Lithology): Petrologi, den delen
av geologien som studerer opprinnelsen,
komposisjonen, strukturen og forvandlingen av
bergartene, deres kjemiske sammensetning
(geokjemi), fysiske sammensetning og morfologi
(litologi), mineralene oppbygning og sammensetning (mineralogi) og bergartenes opprinnelse
og tilblivelse (petrogenese).
PETROPHILOUS: Se: Petrochthophilous.
PETROPHYTE: Se: Petrochthophyte.
PEWIT: Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus
/ Larus ridibundus) eller vipe (Vanellus vanellus).
PEWTER: (1) Tinn (Sn), grunnstoff med atomnummer 50; (2) Enhver legering med tinn,
spesielt med antimon, kopper eller bly; (3)
Blågrå; (4) Artikler der tinn inngår i materialet,
tinnkrus, tinnfat.
pf: Forkortelse for: Picofarad. Se: Farad.
PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis):
Elektroforetisk metodikk for å skille store deoxyribonukleinsyre molekyler (DNA) ved hjelp av en
gel matriks i et elektrisk felt som periodisk
forandrer retning.
PG: Forkortelse for: (1) Se: Paleogene.; (2) Se:
Picogram; (3) Prostoglandiner, en gruppe biologisk aktive, umettede fettsyrer (20 karbonatomer) som utgjør noen av metabolittene til
arakidonsyre. (Navnet «prostaglandin» er avledet
av prostata og skyldes at prostaglandiner først
ble isolert fra sædvæske.) Prostaglandinene
utøver sin effekt ikke via plasma, men intra- eller
intercellulært i samme vevet der de er dannet.
Kjente effekter er bl.a. på: Blodplatefunksjonen,
blodgjennomstrømningen (f.eks. i nyrene), i
livmoren under fødsel, ved menstruasjonsforstyrrelser, i neurotransmisjonen, i produksjonen av magesyre og for funksjonen av bukspyttkjertelen. Prostaglandiner regnes ikke som
hormoner, men som autokoider.
pH (pH-scale, pH-value, Hydrogen ion concentration): pH, pH-skala, pH-verdi, mål på

antall hydrogenioner (H+) i en væske som uttrykk
på hvor sur eller basisk væsken er. Skalaen går
fra 0 (syre) til 14 (base, alkalisk), en nøytral
løsning har pH = 7, dvs. den er verken sur eller
basisk. pH er basert på en logaritmisk skala (pH
= -log10(H+)) for hydrogenione (H+, eller hydroksonium, H3O+) konsentrasjonen i en løsning.
Konsentrasjonen av hydrogenioner i en vannoppløsning som er sur (acidity), har som nevnt en
pH under 7, en basisk løsning (alkalisk) har en
pH over 7 (alkality), midtpunktet 7, indikerer
nøytral løsning; desto lavere pH jo høyere
hydrogenione konsentrasjon, desto høyere pH jo
lavere hydrogenione konsentrasjon. Da skalaen
er logaritmisk (0 - 14), vil én enhets økning i pH,
tilsvare en forandring lik 10 ganger det foregående nivået, f.eks. pH 5 er 10 ganger surere
enn pH 6. pH er altså lik den resiproke (omvendte) hydrogenione konsentrasjonen (negative
logaritmen til konsentrasjonen) i gram atomer
(mol) per liter (dm3) løsning (pH = -log10 (H+) =
log10(1/H+)); f.eks. 10-8 mol dm-3 hydrogenioner til
stede i en løsning, har en pH på 8. Lakmuspapir
er en pH indikator da det er innsatt med én eller
flere indikatorsubstanser som forandrer farge
over spesielle pH intervaller. Enkelte organismer
foretrekker alkaliske omgivelser med høy pH
(basofile arter), andre sure omgivelser (acidofile
arter). Dyr med kalkskall foretrekker alkaliske
områder, da syrer eroderer kalk. I ferskvannsmiljøer slik som myrer, kan hydrogenione
konsentrasjonen variere mellom pH 5,5 - 1,5,
mens vann i kalkrike områder kan ha en pH fra
10 - 12. Enkelte arter kan f.eks. tolerere en pH
variasjon fra 3,3 - 10,7 uten å ta direkte skade,
men vil foretrekke en pH fra 4,2 - 8,5. Havene
varierer lite i pH-verdi bortsett fra grunnvannsområder som kan gjennomløpe større pHvariasjoner pga. sesongmessige variasjoner i
saltholdighet og fotosyntetisk aktivitet. Generelt
er pH nært knyttet til karbondioksid (CO2)
konsentrasjonen i vannet. Er den totale alkaliteten konstant, varierer pH direkte proporsjonalt
med forandringene i CO2. Økende CO2
konsentrasjon senker pH; CO2 brukt av plantene i
forbindelse med fotosyntesen, vil øke pH. pH i
jord er et viktig mål under jordforbedringer; sur
jord krever og nøytraliseres med kalksten som
erstatter et hydrogenion med et kalsiumion. Men
kalsiumionene vil lekke ut av systemet så de må
stadig erstattes skal ikke surheten øke igjen. Se:
Acid; Base, Isoelectric point og pH index.
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PHAENOLOGY: Se: Phenology.
PHAEOHYPOMYCOSIS: Diverse sykdommer på
dyr eller mennesket som forårsakes av forskjellige sopper som danner et mørkt mycel i vevet,
f.eks. arter i slektene Dactylaria, Drechslera,
Exophiala, Wangiella og Xylohypha. Sykdommene kan opptre systemisk.
PHAEOPLAST: Brun plastid, de membranbundne fotosyntetiske strukturene i brunalger.
-PHAGA (-phago): Suffiks som betyr å ete,
spise.
PHAGE: Forkortelse for bakteriofag, dvs. et virus
som infiserer bakterier. Se: Bacteriophage.
PHAGE CONVERSION: Innen bakteriologi, en
forandring av bakteriecellens fenotype pga. tilstedeværelsen av bakteriofager (virus) i kulturen.
Se: Bacteriophage.
PHAGE LYSATE: Bakteriofagene frigjort etter
lyse (oppløsning) av den fag-infiserte bakteriecellen. Se: Bacteriophage og Progeny.
PHAGE TYPING: Form for typifisering hvor
bakteriestrainer blir adskilt på basis av forskjeller
i mottagelighet for en rekke bakteriofager. Se:
Bacteriophage.
PHAGE VECTOR: Bakteriofag som frakter deler
av bakterielt DNA mellom stammer av bakterier
under transduksjonen. Se: Bacteriophage.
PHAGOCYTE (Phagocytic cell): Fagocytt,
enhver celle som kan utføre fagocytose, dvs.
drepe, ete og fordøye, ekstracellulære fremmede
partikler, bl.a. skadelige organismer som mikroparasitter. Fagocytter omfatter en type av hvite
blodceller (leukocytter), og omfatter to hovedtyper «profesjonelle» fagocytter: Nøytrofile
granulocytter (neutrophils) som er den hyp-pigste
forekommende typen hvite blodceller i blodet (60
% av leukocyttene), og makrofager som dannes
fra monocyttene i benmargen og forekommer i
mange organer og vev, særlig i bindevev, lever,
lunge og milt. Fagocyttene har tre meget viktige
oppgaver i kroppen for kontroll av sykdommer
hos virveldyr: (a) Oppta partikler (fagocytose) og
stoffer i løsning (pinocytose), (b) Drepe levende

smittestoff (intracellulære drap) og bryte ned
(fordøye) fagocyttert materiale ved hjelp av
enzymer, og (c) danne bindeledd mellom det
uspesifikke og det spesifikke forsvaret. Se::
Phagocytosis.
PHAGOCYTOSIS (Inchondriosis): Fagocytose,
cellulært matopptak av synlig partikulært
materiale og den senere intracellulære fordøyelsen av makromolekylene, cellene eller deler av
cellene ved hjelp av cellulære organeller (lysosomer) som inneholder forskjellige hydrolytiske
enzymer. Med andre ord, prosessen da fagocytter, f.eks. leukocytter (nøytrofile granulocytter
eller makrofager) og mange protozoer, opptar
intracelulært, fremmede partikler eller små
matpartikler som nedbrytes. Fagocytose er en
form for endocytose (Se: Endocytosis), en evne
celler har til å ete og destruere faste partikler og
organisk materiale. Under prosessen omgis
materialet av pseudopodier fra cellemembranen
som omslutter materialet og invagineres uten at
celleoverflaten ødelegges. Vakuolen som dannes
i cellen, forenes deretter med en lysosom og
innholdet fordøyes. Hos laverestående organismer dreier det seg om føde, hos høyerestående
om en metode for å fjerne uønskede partikler,
mikroorganismer (mikroparasitter) eller dødt vev.
Hos pattedyr er fagocytose i visse leukocytter, en
viktig faktor i den ikke-spesifikke immuniten. Se:
Endocytosis, Heterophagy, Lysosome, Phagocyte og Pinocytosis.
PHAGOSOME: Fagosom, fagocytotisk eller pinocytotisk vakuole eller vesikkel i cytoplasmaet i
cellen som et resultat av fagocytose, og før en
fusjon med et lysosom (Se: Lysosome) Se:
Cotolysosome, Phagocytosis og Pinocytosis.
PHAGOTROPH (Macroconsumer): Fagotrof,
enhver heterotrof organisme som eter og
fordøyer organisk materiale ved hjelp av
fagocytose. Se: Osmotroph og Phagocytosis.
PHAGOTROPHY: Fagotrofi, metode for opptak
av føde der næringen opptas i partikulær form.
Fagotrofi er karakteristisk for dyr og mange
protozoer. Fagotrofi og aerob respirasjon, er
noen av de viktigste evolusjonære utviklinger da
det gjorde mulig forekomst av dyr og økologiske
systemer med komplekse næringskjeder og
næringsnett. Se: Consumer og Phagocytosis.
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PHAGOTROPHIC: Fagotrofisk, det å oppta
organisk partikulært materiale i en vakuole eller
vesikkel som senere forenes med en lysosom
(Se: Lysosome). Termen benyttes også om celler
i blodet eller kroppsvæskene som eter fremmed
mater-iale. Se: Phagocytosis.
PHAGOTYPE: Fagotype, artsvariant karakterisert ved sin spesielle sensitivitet til én eller flere
gitte bakteriofager. Termen fagovar (phagovar) er
angitt og skal erstatte fagotype av ICNB. Se:
ICNB.
PHALANX: Ethvert ben i fingre og tær.
PHALLUS: Fallos, the hannlige kopulasjonsorgan, paringsorgan; symbol for penis (spesielt
erigert penis, ståpikk) (eller det hunnlige erigerte
organ, klitoris), eller det udifferensierte vevet i et
embryo som skal bli til penis eller klitoris.
PHANERIC: Med referanse til iøynefallende
fargetegninger, krystaller som er synlige uten
forstørrelsesglass. Se: Cryptic.
PHANERO-: Prefiks som betyr synlig.
PHANEROGAM: Fanerogam, plante der reproduksjonsorganene er iøynefallende, som for
eksempel planter med blomster eller kongler. Se:
Cryptogam.
PHANEROGAMOUS: Som reproduserer på en
iøynefallende måte lik planter med store
blomster.
PHANEROPHYTE: Fanerofytt, én av de seks
hovedformene hos planter basert på plasseringen av den regenerative del av planten.
Fanerofyttene har knoppene over bakken som
derfor blir direkte eksponert mot klimaforholdene.
Fanerofytter er flerårige (perennial) og mest
utbredt under varme, fuktige betingelser.
PHANEROZOIC (Aeon, Eon): Phanerozoikum,
jordens siste og seneste æon som begynte for
ca. 543 millioner år siden med tilsynekomsten av
Kambriums tallrike fossiler og går opp til våre
dager (år 2 019 e.Kr.), dvs. hele den tiden den
synlige eller den metazoiske faunaen har eksistert. Dette æon omfatter æraene Palaeozoikum
(543 - 248 millioner år), Mesozoikum (248 - 65

millioner år) og Kenozoikum (65 millioner år siden
til våre dager). Phanerozoikum og Prekambrium
omfatter tilsammen hele jordens historie. Se:
Geological time scale.
PHAOPLANKTON: Overflateplanktonet, planktonet i den øvre fotiske sonen. Se: Knephoplankton og Skotoplankton.
PHAOSOME: Øyeflekk, en lys-sensitvt epidermal
organell.
PHARATE: Et stadium i morfosen som ikke
vanligvis representerer et distinkt morfologisk
stadium.
PHARMACOLOGY: Farmakologi, den del av
medisinen som studerer apotekervarer, medisiner (drugs), deres egenskaper og effekter,
opprinnelse, utbredelse, komposisjon, metabolisme og ekskresjon i mennesker og dyr, og deres
terapeutiske bruk og toksikologi. Klinisk farmakologi refererer til effekten av medisiner i kroppen
PHAROTAXIS: Farotaxis, navigasjon ved hjelp
av landemerker eller bevegelse mot et spesifikt
sted i respons til et betinget eller lært stimulus.
Se: Taxis.
PHARYNGEATE: Det å ha pharynx. Se: Pharynx.
PHARYNGITIS: Inflammasjon i pharynx, akutt
pharyngitt, ofte forårsaket av Streprococcus
pyogenes, ved siden av en rekke arter av virus.
Se: Pharynx.
PHARYNGO-: Prefiks som betyr Pharynx. Se:
Pharynx.
PHARYNX (pl. Pharynges, Throut): Pharynx,
strupen/svelget, den fremre del av fordøyelsessystemet hos virveldyr som knyttes til munnhulen
og nesehulen; regionen rett bak munnen (Se:
Mouth) og nesehulen (nasal cavity), dvs. mellom
munnhulen (Se: Oral cavity), luftrøret (trakea, Se:
Trachea) og spiserøret (Se: Oesophagus) ovenfor strupehodet (Se: Larynx) og som åpner til
halsen (Se: Throat). Svelget deles gjerne inn i
følgende avsnitt: Nesesvelget (nasopharynx),
munnsvelget (oropharynx) og strupesvelget
(laryngopharynx). Mat inntatt i svelget, stimulerer
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svelgbevegelsene. Svelget har en mukøs
membran og mottar to 3 - 4 cm lange kanaler
(øretrompeten, Se: Eustachian tube) som
forbinder den luftfyllte mellomørehulen med
nesesvelget. Gjennom øretrompeten slipper luft
inn i mellomøret og utjevner lufttrykket på begge
sider av trommehinnen. Hos virvelløse dyr er
svelget det spesialiserte, muskulære området
umiddelbart etter munnen. Hos éncellede dyr
(protister) er svelget rett innenfor cytostomet
(cytopharynx). Se: Cytostome.
PHASE: (1) Innen biologi, fase, stadium, et
karakteristisk, distinkt og veldefinert utviklingsstadium, form eller tilsynekomst, i en livssyklus;
(2) En midlertidig adferd, holdning eller adferdsmønster; (3) En del av noe, et aspekt av en sak;
(4) Innen kjemi, enhver av de fire tilstandene
(fasene) fast, flytende, gass eller plasma der
materie kan eksistere avhengig av trykk og
temperatur; en diskret, homogen del av et
heterogent system som er kjemisk adskilt fra
resten med en klar og distinkt grense. En
blanding av is og vann er et to-fase system (salt i
vann er et én-fase system). Et fasediagram viser
relasjonene mellom tilstandene fast, flytende og
gassfase under forskjellige temperatur- og trykkbetingelser (Se: Phase diagram); (5) Innen fysikk,
et spesielt stadium (fase) i en periodisk prosess
eller fenomen; en periodisk mengde, kvantitet,
som spesifiserer den del som har forløpt av en
prosess målt ut fra et fiksert tidspunkt; en diskret
homogen del av et fysisk system som er
mekanisk adskilt fra resten; (6) Innen astronomi,
én av de syklisk gjentatte og belyste delene av
månen (månefase) eller en planet som man kan
observere.
PHASE DIAGRAM: (1) Innen kjemi, fase diagram, graf med trykk og temperatur akser som
illustrerer likevekstbetingelsene for de forskjellige
fasene av en gitt substans, dvs. likevektskurvene
mellom fasene fast, flytende og gass. Et fasediagram kan også vise tilsvarende betingelser for
en blanding, komposisjon, av to substanser der
aksene er komposisjonen og temperaturen; (2)
Innen biologi, fase diagram, grafisk metode for
undersøkelse av stabiliteten av biologiske
systemer som f.eks. vert-parasitt relasjoner. Systemets variabler ved forskjellige tidspunkt, plottes
mot hverandre og indikerer stabiliteten eller
forandringene i systemet.

PHASEOLINUS: Liten bønne.
PHASE-SHIFT
mutation.

MUTATION:

Se:

Frame-shift

PHASIC CASTRATION: Individer der gonadene
er undertrykte (inhiberte) i utviklingen pga.
sesongmessige eller ontogonetiske forhold.
PHASMID: (1) Phasmid, spøkelsesinsekt. Vesentlig tropiske, vingeløse insekter i orden
Phasmida der den lange kroppen ligner et
vandrende blad eller pinne; (2) Éncellede
sensiller eller porer lateralt på bakkroppen av
visse arter av rundmarker og som fungerer som
kjemosensorer.
PHE (F): Forkortelse for: Aminosyren phenylalanin.
PHEASANT: Fasan (Phasianus colchicus), art i
familien Phasianidae i ordenen hønsefugler
(Galliformes) der de fleste artene utmerker seg
med sterk kjønnsdimorfisme og en prakfull
fjærdrakt hos hannene. Tamhøns tilhører denne
fasanfamilien. Den første fasanen i Norge ble satt
ut i Bærum i 1870-årene (men flere utsettinger
senere frem mot 1960-tallet).
PHELLOPHILOUS: Det å leve og trives på
stenete mark.
PHELLOPHYTE: Plante som lever på grus eller
løst stenmateriale.
PHENE (Character, Trait): Fene, genetisk
kontrollert morfologisk (fenotypisk) karakter hos
en organisme. Se: Character og Trait.
PHENETICAL
SPECIES
CONCEPT:
Morphoogical species concept.

Se:

PHENETIC CLASSIFICATION (Phenetics, Taximetrics): Fenetisk klassifikasjon, klassifikasjon
basert på generell likhet, dvs. likheter og
forskjeller i så mange observerbare karakterer
som mulig uten hensyn til deres evolusjonære
forhistorie og uten å vekte dem. Med andre ord,
både karakterer av felles opphav (Se: Patristic)
og karakterer som resultat av parallell og
konvergent evolusjon. En fenetisk klassifikasjon
av gitte grupper, er dermed basert på sammen-
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ligninger av den totale liket (overall similarity) i
alle observerbare fenotypiske (morfologiske,
fysiske), anatomiske og molekylære karaktertrekk, uansett deres genetiske bakgrunn. Relasjonen mellom to organismer innen fenetisk
klassifikasjon, uttrykkes derfor som relativ likhet
eller forskjell på bakgrunn av visse spesifiserte
kriterier. Fylogenetisk klassifikasjon gjenspeiler
derfor ikke evolusjonen, men kan gjøre det. Se:
Artifical classification, Classi-fication, Natural
classification, Numerical taxo-nomy, Phenetic
method og Phylogenetic.
PHENETIC DISTANCE: Fenetisk avstand, mål
på den fenotypiske forskjell mellom to punkter på
et fylogenetisk tre. Se: Cladistic distance og
Patristic distance.
PHENETIC GAP: Fenetisk tomrom, morfologisk
diskontinuitet, utrykt gjennom avstanden mellom
nærliggende klustere av OTU. Se: OTU.
PHENETIC METHOD (Neo-Adansonism, Numerical taxonomy, Phenetics): Fenetisk metode,
fenetikk, ikke-fylogenetisk tilnærming til en
biologisk klassifikasjon basert på generell (overall) likhet uansett karaktertype, og uten å skille
mellom plesiomorfe og apomorfe karakterstadier.
Med andre ord, en klassifikasjonsteori som
grupperer taksa kun ut fra en sammenligning av
alle likheter og forskjeller i både morfologiske,
anatomiske, fysiologiske, biokjemiske og molekylære karakterer, der alle karakterer er gitt lik
vekt og uten hensyn til deres evolusjonære
relasjoner, fylogenetiske forhistorie. Likhetsanalysen omfatter en statistisk dataanalyse
(cluster-analysis og nearest-neighbour-joining) av
et datasett (matrise, matrix) med terminale taksa
(OTU, Operational Taxonomic Units) og et høyt
antall upolariserte og uvektede karakterer.
Metoden benyttes lite innnen systematisk biologi,
kanskje bortsett fra mikrobiologi (bakteriologi).
Se: Apomorphy, Phenetic classification, Cladistic
method, Plesiomorphy og Synapomorphy.
PHENETIC RANKING: Fenetisk rangering, det å
rangere i kategorier i henhold til generell,
helhetlig eller samlet likhet. Se: Phenetic method.
PHENGO- (Pheng-): Innen biologi, det og trives i
eller ha en sterk affinitet, attraksjon, for lys.

PHENGOPHILOUS (Phengophil): Det å leve og
trives i sollys eller å ha en sterk affinitet for
dagslys eller lys. Se: Phengophobous og Photophilic.
PHENGOPHOBOUS (Phengophobe): Det og ha
en utstrakt frykt for sollys, dagslys eller lys; det å
unnvike eller ikke tåle lys. Se: Phengophilous og
Photophobic.
PHENOCLINE: Fenoklin, gradert serie av fenotypfrekvenser innen en arts geografiske
utbredelsesområde. Se: Cline.
PHENOCOPY: Fenokopi, fenotype, organisme
(eller celle) som har et utseende eller karaktertrekk som er karakteristisk for en annen genotype
enn sin egen, men som mangler genetisk
bakgrunn da den er produsert på grunn av
spesielle miljøbetingelser. Fenokopier induseres
vanligvis under de tidlige stadiene av utviklingen,
forårsaket av uvanlige miljøbetingelser som kan
gi en utviklingsretning tilsvarende det som en
genetisk påvirkning kan gi, og som nevnt, ligne
på uttrykningen av en annens genotype.
Fenokopier er derfor ikke arvbare. Se: Modification og Morphosis.
PHENOCRITE (Phenocritic): Fasen under en
organismes utvikling da to forskjellige genotyper
begynner å avvike morfologisk og fysiologisk.
PHENOCRITICAL PERIOD: Perioden under en
organismes utvikling da effekten av et spesielt
gen lettest påvirkes og kan modifiseres av ytre
faktorer.
PHENODEME: Fenodeme, gruppe av individer
innen et gitt takson som avviker fenotypisk i
spesielle strukturelle eller funksjonelle egenskaper, fra andre grupper som tilhører samme
takson. Se: Deme og Phenotype.
PHENODEVIANT: Fenotypisk unormalt individ
som avviker fra det normale eller gjennomsnittet
innen en populasjon. Det som er unormalt kan
skyldes spesielle gen kombinasjoner som ikke
følger lovene for arv, eller en speseill stor andel
homozygote loci, sammenbrudd av balanserte
polygene systemer eller defekte reguleringsmekanismer.
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PHENOGENESIS: Fenogenese, utviklingen og
differensieringen av de genetisk kontrollerte
fenotypiske karakterene i løpet av ontogenesen.
Fenogenese er et samspill mellom genotypen og
omgivelsene og resulterer i en spesifikk fenotype
i et gitt miljø. Se: Genotype og Ontogeny.
PHENOGENETICS: Fenogenetikk, den del av
genetikken som studerer utviklingsmekanismene
og differensieringen av genotypens fenotypiske
utrykk; hvorledes arvelig informasjon manifesteres i løpet av det enkelte individs utvikling. Se:
Developmental genetics.
PHENOGRAM: Fenogram, ethvert forgrenet,
diagrammatisk tre (dendrogram) som uttrykker
grad av likhet (fenetiske relasjoner) mellom
taksa, dvs. grad av total likhet (overall similarity) i
ikke-graderte karakterer. Fenogrammer konstrueres vanligvis ved hjelp av en UPGMA kluster
analyse. Se: Unweighted pair group method with
arithmetic mean.
PHENOL: Fenol, karbolsyre, aromatisk organisk
substans som er meget giftig for levende
organismer. Fenol er et hvitt, fast krystallinsk stoff
som fordamper lett og er vannløselig med
karakteristisk lukt og smak, og er sterkt
antiseptisk. Kjemisk formel er C6H5OH. Fenoler
utgjør organiske stoffer som inneholder
hydroksylgruppen (-OH) bundet direkte til et
karbonatom i et benzen ring. En 2 % løsning av
fenol kalles karbolvann. Fenol forekommer i visse
typer industrielt avløpsvann og dannes også
naturlig i vann ved nedbrytning av plantemateriale. Fenol som produseres i dag industrielt
fra råolje (mineralolje, Se: Petroleum), benyttes til
f.eks. desinfeksjonsmiddel og til fremstilling av
flere legemidler, fargestoffer og garvestoffer.
PHENOLOGY (Phaenology, Phenomenology):
(1) Fenologi, det vitenskapelige studiet av
periodiske, biologiske fenomen, de naturlig
tilbakevendende, periodiske, sykliske eller
sesongmessige fenomener i dyrs- og planters
livssyklus sett i relasjon til klimaforholdene, som
f.eks. migrasjoner, reproduksjonsperioder og
blomstring og bladfelling; (2) Periodiske biologiske fenomen korrelert med klimaforhold.
PHENOME: De fenotypiske karakterene til en
organisme. Se: Phenotype.

PHENOMENON: (1) Innen fysikk, en observerbar
hendelse; (2) Fenomen, objektet for en persons
sansing, dvs. et objekt, hendelse eller
omstendighet erfart gjennom sansene; (3)
Hendelse av interesse som kan vitenskapelig
beskrives og forklares; (4) Sjelden, betydningsfull
(signifikant) eller uforklarlig hendelse; (4)
Unormal, bemerkelsesverdig eller eksepsjonell
person, ting eller hendelse;
PHENOMETRY: Fenometri, kvantitativ måling av
plantevekst, plantemasse eller bladareal.
PHENON: Fenon, en gruppe fenotypisk like
organismer; enhver prøve eller gruppe av
organismer som kun er gruppert ut fra fenotypisk
likhet uten hensyn til biologiske interaksjoner og
genetisk slektskap, dvs. kun etablert på basis av
fenetisk klassifikasjon. Innen numerisk taksonomi, en term benyttet istedenfor «takson»
(hanner og hunner av seksuelt dimorfe arter
tilhører forskjellige fenoner). Se: Phenetic
classification; Phenotype og Taxospecies.
PHENOTYPE: (1) Et individ eller en gruppe av
organismer med en spesiell fenotype; (2)
Fenotype, fremtoningspreg, de totale observerbare fysiske egenskaper hos en organisme
som skyldes interaksjonen mellom genotypen og
det omgivende miljø i løpet av individets utvikling
(ontogeni), eller uttrykket av en enkelt karakter
basert på genetiske og miljømessige påvirkninger. Ofte betraktes fenotypen som motstykket
til den underliggende genotypen. Fenotypen
omfatter både fysiske (strukturelle) og funksjonelle karakterer og karakterertrekk (som
fysiologiske, biokjemiske og adferdsmessige)
under organismens liv og utvikling (Se: Epigenesis og Ontogeny). Med lik fenotype menes
individer med de samme synlige karakteristika,
men ikke nødvendigvis samme genetiske
konstitusjon da alleler f.eks. kan maskeres
gjennom andre dominante alleler (Se: Allele).
Organismer kan også ha samme genotype, men
forskjellige fenotyper pga. påvirkninger fra
forskjellige typer miljø. Fenotypisk plastisitet
refererer til graden av strukturell og funksjonell
variasjon hos en organisme og dermed antyder i
hvilken grad organismen kan funksjonere, leve,
vokse og utvikle seg, under variable omgivelser.
Alle aspekter av fenotypen er et produkt av
interaksjonen mellom miljøet og genene. Faktisk
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kan enhver del av en organisme som ikke er
DNA, refereres til som fenotypisk. Det som i
fenotypen ikke er direkte relatert til omgivelsene
og individets overlevelse, er kalt endofenotypisk
(endophenotypic) i motsetning til det eksofenotypiske (exophenotypic) som influerer på
evnen til overlevelse og som derfor er utsatt for
seleksjon, men begge kontrolleres over genotypen. Se: Dominance, Genotype, Penetrance og
Phenotypic expression.
PHENOTYPIC DIVERGENCE: Fenotypisk divergens, de gjennomsnittlige strukturelle eller
funksjonelle, fenotypiske karakterforskjeller mellom organismer eller to eller flere (sub)populasjoner. Se: Phenotype.
PHENOTYPIC EXPRESSION: Se: Expression.
PHENOTYPIC FLEXIBILITY: Fenotypisk fleksibilitet, den grad en organisme kan leve og
reprodusere under varierende miljøbetingelser,
enten med en konstant, stabil fenotype (homeostase) eller gjennom å variere uttrykket av
genotypen (genotypisk fleksibilitet) Se: Phenotypic plasticity.
PHENOTYPIC PLASTICITY: Fenotypisk plastisitet, grad av genotypisk uttrykning i forskjellige
miljøer, eller en fenotypes mulige variasjon i
varierende omgivelser. Den fenotypiske plastisiteten er genetisk kontrollert, og kan betraktes ut
fra en: (a) Tidsskala, enten over et individs livetid
innen én generasjon eller mellom generasjoner
og dermed kunne gjennomløpe forandringer over
evolusjonær tid, (b) populasjon, enten innen eller
mellom populasjoner som kilde til variasjoner
mellom populasjoner i forskjellige miljøer, eller (c)
i relasjon til variable miljforandringer som kan
medføre reversible eller irreversible forandringer.
Generelt kan plastisitet betraktes som en
progressiv respons til en kontinuerlig miljømessig
forandring eller som en irreversibel respons utløst
av en gitt miljømessig hendelse. Generelt er
fenotypisk plastisitet viktigere for stedfaste
(immobile) organismer, som planter, enn mobile
organismer (som de fleste dyr). Men også mobile
organismer har i det minste, en viss grad av
plastisitet i hvert fall i enkelte detaljer eller aspekter av fenotypen. Se: Phenotypic flexibility.

PHENOTYPIC POLYMORPHISM: Fenotypisk
polymorfisme, tilstedeværelse av to eller flere
karakteristiske, markerte fenotyper i en populasjon.
PHENOTYPIC SEX DETERMINATION:
Environmental sex determination.

Se:

PHENOTYPIC VALUE: Fenotypisk verdi, innen
kvantitativ genetikk, den metriske verdien av en
karakter assosiert med en bestemt genotype, og
der alle ikke-genetiske forhold som influerer på
den fenotypiske verdien, er vurdert. Se: Genotypic value.
PHENOTYPIC VARIANCE (Phenotypic variation, Vp): Fenotypisk varians, fenotypisk avvik, et
mål på den utstrekning individer varierer i deres
fenotype (Vp), dvs. den totale variasjonen mellom
individene i en populasjon med tanke på én eller
flere fenotypiske karakteristika, og som omfatter
både den variasjonen som skyldes genotypen og
den som skyldes miljøet, og samspillet dem
imellom (Vp = VA + VD + VI + VE, der VA er additiv
genetisk varians, VD er ikke-additiv genetisk
varians pga. epistatiske interaksjoner og VI er
ikke-additiv genetisk varians pga. dominans
forskjeller, og VE er ikke-genetisk varians). Den
genetiske delen av den fenotypiske variansen,
kan som man ser, skyldes additive effekter,
dominans eller epistase (interakjsoner av gener
som ikke er alleler, spesielt undertrykkelsen av
effekten av et slikt gen av et annet); den som
skyldes omgivelsene kan inndeles i kontrollerte
og ukontrollerte effekter. Se: Environmental
variance og Genetic variance.
PHENYLALANINE (F, Phe): Phenylalanin, én av
de 20 vanlige aminosyrene i proteiner, med
kjemisk formel: C6H5CH2CH(NH2)COOH). Phenylalanin er en essensiell aminosyre. Se: Amino
acid.
PHEROMONE (Ectohormone, Social hormone): Feromon, ektohormon, kjemisk signal,
sosialt hormon, klasse av hormon-lignende
substanser som sekreres fra f.eks. mange
pattedyr og insekter (men også sopp og bakterier) til omgivelsene og som bringer
informasjoner mellom individer, fortrinnsvis innen
samme art, og gjerne etterfulgt av en eller annen
respons. Feromoner spiller en viktig rolle i den
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sosiale adferden hos mange insekter og pattedyr.
Feromoner kan i ekstremt små mengder,
stimulere individer til spesifikke, reproduktive,
utviklingsmessige eller adferdsmessige responser. Med andre ord, feromoner virker ikke på
det individ som danner dem, men på andre
individer av samme art. Feromon sekresjonen
kan foregå fra forskjellige kjertler, hos insekter på
f.eks. bakkroppen, hodet eller vingene.
Feromoner kan sies og omfatte to grupper, en
som er signaler for sosial kommunikasjon mellom
medlemmene av en art, f.eks. for å regulere
adferden, det seksuelle samspillet, alarm og
territorium hevdelse, og en som har en direkte
fysiologisk virkning på mottageren, f.eks. regulerer kastesystemet hos sosiale insekter. Se:
Allomone, Bruce effect og Whitten effect.

leter etter naturens fundamentale lovmessigheter. Natural philosophy, naturfilosofi, viser til et
system av generelle prinsipper for å beskrive den
ikke-levende verden. Natural history, naturhistorie, omfatter studiet av dyr, planter, geologi
og paleontologi. (Uten filosofiske naturalister, har
neppe evolusjonær biologi vært en realitet.)
Philosophical naturalism, doktrinen om at den
naturlige verden er alt som finnes, alt overnaturlig er umulig, noe som er logisk da uansett
hva som vises å eksistere, så vil det automatisk
tilhøre samme naturlige verden.

PHIAL: Medisinflaske, flaske, ampulle; liten
sylindrisk, lukket eller lukkbar glassbeholder
spesielt for medisinske prøver eller væsker.

pH INDEX: pH indeks, tall som viser til hydrogenione konsentrasjonen i en løsning og derfor
surheten. pH er uttrykt som den negative indeks
av logaritmen til hydrogenione konsentrasjonen i
gram ioner per liter løsning. Skalaen går fra 1 til
14, der 1 - 7 er en sur løsning, pH 7 er en nøytral
løsning (en del per 107), og 7 - 14 er en basisk
løsning. Se: Acid, Base og pH.

PHIALIFORM (Phialaeform): Beger-, kopp- eller
skålformet.
-PHILIA (-phile, -philo): Suffiks som betyr
tiltrekning, det å like eller elske noe.
PHILOMELA: Nattergal (Luscinia luscinia),
fugleart i fluesnapperfamilien (Muscicapidae).
PHILOPATRIC: Filopatrisk, tendensen dyr har til
å bli eller vende tilbake til et spesielt sted eller
område, f.eks. området for fødselen, eller viser
liten tendens til spredning. Årsakene til filopatri er
mange, men tilbakevending til fødselsstedet for å
føde, er det mest vanlige (breeding-site philopatry). Natal philopatry, viser til dyr som blir i
deres fødselsområde eller vender tilbake til
fødestedet. Migrerende dyr viser også filopatri
gjennom å benytte spesielle steder på ruten for
stopp en viss tid, fjærfelling eller overvintring. De
fleste dyr har en viss grad av filopatri, men
kjønnene kan ha egenskapen utviklet i forskjellig
grad. Se: Dispersal.
PHILOPATHRY: Se: Philopatric.
PHILOPROGENETIVE: Se: Prolific.
PHILOSOPHICAL NATURALIST: Filosofisk
naturforsker, filosofisk naturviter, person som

PHILOTHERMIC: Det å leve og trives i varme
områder.
-PHILOUS: Suffiks som betyr å elske, trives i.

PHLEBITIS: Årebetennelse, inflammasjon i en
vene.
PHLEBOCLYSIS: Injeksjon av en isoton løsning i
en vene.
PHLEBOTOMY: Åpning av en vene.
PHLEGM: (1) Slimvæske, flegma, opphostet
slim, en tykk mukus spesielt fra luftrøret; (2)
Dorskhet, treghet.
PHLOEM (Bast): Ploem, sivvevet, vevet i karplantene som frakter plantesaften (sap) med
næringsstoffer, og da spesielt sukrose, fra de
fotosyntetiske regionene hos planten (bladene)
der de produseres, til de andre delene av planten
der næringsstoffene trenges. Se: Xylem.
PHLOGISTON THEORY: Flogiston teorien, eldre
kjemisk teori (1669) for forbrenning som sier at
alle stoffene som brenner inneholder en
substans, phlogiston, og at en forbrenning
skyldes frigjøringen av phlogiston under
forbrenningen med de andre bestanddelene
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tilbake som en rest. Denne gamle teorien er
forkastet da det er vist gjennom forsøk i lukkede
bokser, at det er oksygenet i luften som opptas
ved forbrenningen under dannelse av oksider
(når karbon brenner får vi karbondioksid (CO2) og
karbonmonoksid (CO, ufullstendig forbrenning),
brenner magnesium får vi magnesiumoksid
(MgO)). Inneholder utgangsstoffene karbon (C)
og hydrogen (H), blir sluttstoffene nye kjemiske
forbindelser mellom karbon og oksygen og
mellom hydrogen og oksygen, og det frigjøres
vann og energi: CH4+2O2→CO2+2H2O+energi.
pH-METER: pH-meter, instrument for bestemmelse av oppløsningers pH-verdi, basert på
måling av potensialforskjellen mellom en glasselektrode (som er følsom overfor forandringer i
hydrogenion aktiviteten) og en referanseelektrode. Se: pH.
PHOBIA: Aversjon, fobi, nevrotisk frykt, ekstrem
og ukontrollerbar frykt for spesielle situasjoner
eller objekter.
-PHOBIC (-Phobe, -Phobous, -Phoby): Suffiks
som betyr mangel på afinitet, attraksjon eller
tiltrekning, eller som er intolerant, eller har en
aversjon mot eller frykt for noe.

høy som den lyden som skal testes, dvs. phonen
tilsvarer lydtrykket i decibel av en tilsvarende
oppfattet 1 kHz ren tone. Phon-verdien finnes et
visst antall dB over høreterskelen (grensen for
der lyd kan høres) ved 1 kHz, slik at phon er på
grensen av det hørbare. Et eksempel er at hvis
en lyd oppfattes lik en intensitet på 1 kHz med et
lydtrykk på 50 dB, så har den en hørestyrke på
50 phon, uansett lydens fysiske egenskaper.
Sone, er også en verdi for hørestyrke, dvs. hvor
høyt en lyd oppleves, der en dobling av
lydstyrken dobler sone-verdien.
Desibel og
phon-skalaen er ikke den samme, da følsomheten til øret for forandringer i lydintensitet,
avhenger av lydfrekvensen. dB-skalaen har i stor
utstrekning ersattet phon-skalaen. Se: Decibel,
Loudness og Sound intensity.
PHONATION: Produksjonen av lyd. Se: Phon.
PHONEME: Fonem, basisenheten i talespråket,
den minste fonetisk, distinkte enheten (talelyden)
i et språk som kan formidle en meningsforskjell,
som gjør et ord forskjellig fra et annet. Fonemer
kombineres til morfemer, ord og setninger. Se:
Morpheme.
PHONETIC: Fonetisk, lyd-.

-PHOBO-: Affiks som betyr frykt.

PHONOLOGY: Se: Sound production.

PHOBOTAXIS: Se: Taxis.

PHONORECEPTOR: Lydreseptor, sanseorgan
som responderer på lyd.

PHON: Phon, fon, språklyd betraktet som en
fysisk størrelse, måleenhet for hørenivå tolket
subjektivt da det er en enhet på hørestyrken
(lydstyrken) av en lyd. Innen (psyko)akustikk er
hørestyrke den subjektive sansingen av lydtrykk
der psykofysikkens metoder anvendes. Med
phon forsøker man å kvantifisere hvor sterk en
sinusformig (grafisk fremstilling av de trigonometriske funksjonene sin(x) og cos(x) som begge
er en projeksjon av et punkts bevegelse langs en
sirkel) lyd oppfattes av et menneske. Formålet
med phon er å gi et standard mål på (opplevd)
hørestyrke. Lydintensitetnivået på en phon
sammenlignes «psykologisk» men en hvilken
som helst ren tone med en referansefrekvens på
1 kHz (1000 Hz) som oppfattes like sterkt. Man
lytter alternativt til standard tonen og den tonen
som skal måles mens nivået til standard tonen
varieres inntil lytteren føler at lyden oppleves like

-PHOR- (-phora, -phorea): Affiks som betyr å
frakte, bære.
PHORESIS (Phoresy, Hitchhiking): Forese,
indikerer en transmisjon, spredningsmetode der
en organisme benytter et individ av en annen art
midlertidig og kun for transport og spredning til
andre områder der organismen frigjør seg selv
med liten eller ingen skade på verten. Forese
utgjør derfor en løs symbiose (kommensalistisk
interaksjon) der den minste (foronten) fysisk blir
transportert på kroppen av en annen organisme,
den store (verten) og av en annen art.
Symbiosen er positiv for foronten, verten er
uaffisert. En rekke dyrearter benytter forese som
en strategi for spredning (dispersal), sesongmigrasjon, transport til nye matkilder, verter eller
habitater, unnslippe flyktige habitater eller for å
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redusere en eventuell innavlsdepresjon. Forese
er også velkjent hos planter der frø festes til en
vert for spedning. Se: Host, Paratenic host,
Phoretic host, Symbiosis og Transport host.
PHORETIC HOST (Transport host): Foretisk
vert, transportvert, den ene partneren i en foretisk
relasjon; en mekanisk vektor, en organisme som
transporterer en annen organisme (mikroorganisme) som den er uimottagelig for, dvs. den
andre organismen kan kun overleve en kortere
tid på eller i den foretiske verten og uten å
reprodusere. Se: Host, Phoresis, Phoront og
Transport host.
PHOROPHYTE: Forofytt, vertsplanten til en
epifytt. Se: Epiphyte.
PHORONIDS (Phoronid worms): Hesteskomarker, marin dyrerekke som har tarmåpningen
nær munnen. Hesteskomarker lever i kitinøse
kanaler som de sekrerer og har en paraplylignende fødeapparat som kalles lofofor, som
også forekommer hos mosdyrene (bryozoans) og
armfotingene (brachiopods). Se: Lophophore.
PHORONT: Foront, enhver organisme som
mekanisk, frakter eller overfører en annen organisme. Se: Phoretic host.
PHOS: (1) Lys (gresk); (2) Phos, slekt av marine
snegler i familien Nassaridae.
PHOSPHAGEN: Fosfagen, substans som
fungerer som en fosfat-bundet energireserve i
form av energirike fosfat-bundet energi i hjerne
og muskelvev hos dyr, f.eks. som fosfo-kreatin i
virveldyr og fosfo-arginin i virvelløse dyr. Under
muskelaktiviteter frigis energi under hydrolyse av
fosfat, dvs. omdanning av dobbeltbindingene i
fosfagenene med det resultat at ATP dannes fra
ADP. Er ATP til stede kan fosfa-genene
reetableres; enzymet kreatin kinase styrer den
reversible reaksjonen: Kreatin + ATP ⇌ kreatinfosfat + ADP (reaksjonen er Mg++ av-hengig). Se:
ADP og ATP.
PHOSPHATE: (1) Fosfat, salt eller ester av
fosforsyre som inneholder det trivalente anionet
PO43- (fra fosforsyre, H3PO4) eller et relatert
anion som –OPO(OH)2. Fosfor er ett av tre
hovedgrunnstoffer og et viktig plantenæringsstoff.

Det skilles mellom enkle fosfater (ortofosfater;
ortofosfat ionet er: PO4-) og komplekse fosfater
(polyfosfater, metafosfater). De komplekse
fosfatene benyttes bl.a. innen vannbehandling til
å motvirke korrosjon ved utfelling av kalsiumforbindelser, i syntetiske vaskemidler og som
dekke på stål for å forhindre korrosjon (med
mangan, jern eller sink); (2) Fosfat-rikt materiale
brukt til gjødningsmiddel (fertilizer).
PHOSPHATASE: Fosfatase, enhver av mange
enzymer som katalysererer og aksellererer
hydrolysen av organiske fosfater, fosfat ester
bindingene og overføringen af fosfat grupper til
andre stoffer. Fosfataser er viktige i metabolismen av fosfolipider, nukleotider og karbohydrater, og i bendannelse.
PHOSPHATE GROUP: Fosfat gruppe, gruppen
eller radikalen som fremkommer etter fjerning av
én eller flere hydrogen atomer fra fosforsyre.
Phosphate, fosfat, er et avledet produkt (derivat)
av fosforsyre, fosfat ionet er: PO43- (fosfor er
enkelt bundet til hver av fire oksygen atomer , der
den andre bindingen av et oksygen er festet til
resten av molekylet). Fosfat gruppen er en
komponent (sammen med pentose sukker og en
nitrogenbase) av et nukleotid som utgjør byggestenene i RNA og DNA. Fordi fosfat gruppen er
sur i naturen, kalles RNA og DNA nukleinsyrer
(Se: Nucleotide).
PHOSPHODIESTER BOND: Fosfodiester binding, en kovalent binding i DNA og RNA som
binder sammen fosfat gruppene ved posisjon 5 i
et pentosesukker i et nukleotid med hydroksyl
gruppen ved posisjon 3 i et pentosesukker i den
neste nukleotiden, dvs. en binding som danner
en oksygenbro mellom sukker-grupper i RNA og
DNA. Denne sukker-fosfat bindingen, er «ryggraden» i DNA og RNA.
PHOSPHOLIPID (Phasphatide): Fosfolipid, en
klasse av lipider som er hovedkomponenter i
cellemembranene, sammensatt av fettsyrer,
fosforsyre og en nitrogenholdig base. Fosfolipidene har en kjemisk hode-gruppe som tiltrekkes av vann og en hale-gruppe som består av
en lang hydrokarbonkjede som frastøtes av vann.
Fosfolipidene er de primære bestanddeler av det
doble lipid-laget i cellenes membraner.
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PHOSPHORESCENCE: (1) Fosforescens, vedvarende lysgløding (Se: Fluorescence, Luminescence og Thermoluminescence) fra et objekt
som fortsetter etter at en strålingseksponering av
objektet, er fjernet, og som skyldes frigjøring av
den absorberte strålingen (elektroner eller lys);
(2) Lyset produsert gjennom en slik prosess; (3)
Lysemisjon uten følbar varme, som fra kjemiluminiscens av fosfor eller bioluminiscens fra
levende organismer.
PHOSPORUS (Phosphor, P): Fosfor, ikkemetallisk grunnstoff som hører til gruppe V i
grunnstoffenes periodesystem med atomnummer
15, atommasse (u) 30,973762, smeltepunkt
44,1oC (-hvitt) og kokepunkt 280oC (-hvitt).
Fosfor omfatter en rekke allotrope former og er
meget reaktivt og et essensielt grunnstoff for alle
levende organismer. Tre isotoper: 31P, 32P og 33P
er radioaktive beta-transmittere med stor
utbredelse i biologiske laboratorier. 32P er primært benyttet for å radiomerke DNA og RNA
prober, og 33P benyttes primært der lav-energi
beta-emisjoner er ønsket, f.eks. i DNA
sekvensering. I vann foreligger fosfor som ortofosfater, polyfosfater eller er organisk bundet.
Fosfor er et meget viktig grunnstoff for vekst og
utvikling av både planter og dyr. Fosfor utgjør ca.
1 % av menneskets vekt og er til stede i alle
kroppens celler, der 85 % av fosforet finnes i
benvev og tenner. Fosfor er også viktig i
kroppens utnyttelse av karbohydrater og fett, og i
syntesen av proteiner til vekst, opprettholdelse og
reparasjonen av celler og vev, i muskelkontraksjoner, nyrefunksjoner, hjertefunksjoner
og nerveledning. Hos planter er fosfor bl.a. viktig i
energiutvekslingen mellom ADP (adenosindifosfat) og ATP (adenosintrifosfat) som bærere
av energien i cellene som dannes under
fotosyntesen, og som frakter energi til andre
steder enn de grønne stedene med klorofyll der
ATP dannes. Dessuten, både hos planter og dyr,
er fosfor en essensiell komponent av DNA. Ingen
andre stoffer kan ta fosforets plass, så
fosformangel vil gå sterkt ut over veksten og
planteavlinger. Se: Adenosine triphosphate og
DNA.
PHOSPHORUS CYCLE: Fosfor syklus, fosforets
biogeokjemiske syklus mellom de biotiske og
abiotiske komponentene i miljøet, dvs. en
sedimentær syklus tilsvarende dem for grunn-

stoffene kalium, kalsium, jern, mangan, natrium
og svovel. Prinsipielt omfatter fosfor syklus
uorganiske fosfater som f.eks. PO43-, HPO42- og
H2PO4- som oppløses og siver fra berg og sten til
jord og vann der de kan opptas av plantenes
røtter. Plantene spises igjen av planteeterne
(herbivorene) som deretter blir spist av kjøtteterne (karnivorene). I dyrene bygges fosfater inn
i nukleinsyrene og andre organiske molekyler.
Når planter og dyr dør, dekomponeres de ved
hjelp av sopp og bakterier og fosfater (og andre
kjemiske stoffer) frigjøres og vender tilbake til
jorden; derfor betraktes fosfor syklus som en
sedimentasjonssyklus. I havet forekommer en
tilsvarende syklus der fosfatholdige stoffer fra
sedimentene passerer gjennom en akvatisk
næringskjede til f.eks. fisk og fugl, som gjennom
sin avføring (Se: Guano) resirkulerer fosfat
tilbake til systemet. I en geologisk tidsskala vil
fosfatene i vann, inkorporeres og inngå i fjell- og
bergdannelsene, mens erosjonen igjen bringer
fosfatene tilbake til jorden og vannet. Fosfatholdig berg mineres for produksjon av kunstgjødsel som et ekstra tillegg av uorganisk fosfat
for landbruket. Se: Biogeochemical cyclus.
PHOSPHORYLATION: Fosforylering, innlemmelse kjemisk eller enzymatisk av en fosfatgruppe i et molekyl eller kjemisk forbindelse;
prosessen å overføre en fosfatgruppe fra en giver
(donor) til en mottager (acceptor), og ofte
katalysert med enzymer. Fosfat kombineres lett
med uvirksomme organiske stoffer og gjør dem
kjemisk aktive. Det første stadiet i mange
biokjemiske reaksjoner er en fosforylering, som
omformingen av AMP og ADP til ATP som
forekommer i de to hoved-metabolske reaksjonskjedene, oksydativ fosforylering og fotofosforylering. Dannelsen av nukleotider omfatter også
en fosforyleringsprosess. Se: ADP, ATP og
Phosphate group.
PHOTIC ZONE (Euphotic zone): Fotisk sone,
lyssone, den del av havet og dype innsjøer der
dagslyset kan trenge ned og som omfatter de
vannmassene som får tilstrekkelig lys til at
fotosyntese kan finne sted. Dybden varierer, men
er vanligvis ca. 60 meter, maksimalt omkring 200
meter. I den øvre delen av sonen, den eufotiske
sonen, er mengden oksygen produsert større enn
forbruket gjennom respirasjon over en 24 timers
syklus. Det motsatte er tilfelle i den nedre delen

307

av sonen, den dysfotiske sonen. Mellom disse
soner (det såkalte kompensasjonsnivået), er
mengden O2 produsert og O2 forbrukt under
respirasjonen, balansert. Se: Aphotic zone,
Dysphotic zone, Euphotic zone, Stratification (of
lakes) og Zonation of the sea.
PHOT- (Photo-): Prefiks som betyr lys.
PHOTOAUTOTROPH: Fotoautotrof, autotrof
organisme slik som de grønne plantene som
syntetiserer sine organiske kroppsdeler fra
uorganiske komponenter ved hjelp av lysenergi i
en prosess kalt fotosyntese. Se: Chemoautotroph.
PHOTOBIONT: (1) Fotobiont, fotosyntetiserende
symbiont, ikke-spesifikk term som viser spesielt
til dem som lever i symbiose med sopp i lav (Se:
Lichen); (2) Fotosyntetisk bion (Se: Bion).
PHOTOCHEMICAL: Fotokjemisk stoff, enhver
kjemisk reaksjon produsert ved eksponering mot
lys.
PHOTOCHEMICAL
FOG
(Photochemical
smog): Fotokjemisk dis (haze, slør, tåke),
luftforurensing dannet på grunn av påvirkningen
av sollys (ultrafiolett stråling) på hydrokarboner,
ozon, nitrogenoksider og andre kjemiske forurensninger uten at det nødvendigvis er vann
tilstede. Prosessen der ozon er et av produktene,
er meget kompleks; både det synlige og det
ultrafiolette sollyset spalter nemlig fra, frie O
atomer som kombineres med O2 og danner ozon
(O3) (Se: Ozone). I nærvær av hydrokarboner
(forskjellig fra metan) og visse andre organiske
stoffer, foregår det en rekke kjemiske reaksjoner i
atmosfæren. Nærmere 100 reaksjoner er antatt å
forekomme, f.eks. stoffer som formaldehyd og
akrolein kan også dannes. Stoffer som kan være
lite flyktige, kondenseres til en dis av ytterst små
dråper som kalles fotokjemisk tåke, en form for
tåke som er forskjellig fra andre typer av tåker
som skyldes fuktig luft. Slike organiske stoffer
irriterer bl.a. øynene, og kan også sammen med
ozon, skade bladverket på vegetasjonen.
Fotokjemisk tåke er oftest mest intens tidlig på
ettermiddagen, da sollyset er sterkest. Det i motsetning til røyktåke (smog) som er mest intens på
morgenen og som tynnes under sollys. Konsentrasjonen av fotokjemisk tåke kan dempes

gjennom å regulere utslippet av hydrokarboner
og nitrogenoksider fra industri og bilavgasser.
Utallige byer i verden lider under giftig fotokjemisk tåke som resultat av forurensende biltrafikk og industri. Se: Fog og Smog.
PHOTOCHEMISTRY: Fotokjemi, den del av
kjemien som studerer fotokjemiske reaksjoner.
PHOTOCHEMICAL REACTION: Fotokjemisk
reaksjon, kjemisk reaksjon som forårsakes av
ultrafiolett stråling eller generelt av lys. Fotokjemiske reaksjoner er årsaken til produksjonen
av ozon. Se: Ozone og Photosyntesis.
PHOTOCHROMISM: Fotokromisme, fargeforandringen som forekommer i visse substanser
når de blir eksponert for lys. Slike substanser
benyttes bl.a. i brilleglass som blir mørke i sollys.
PHOTOCLEISTOGAMIC: Planter der det forekommer selvbefruktning inni blomster som forblir
lukket på grunn av utilstrekkelig belysning.
PHOTODEGRADATION: Fotodegradering, degradering ved hjelp av strålingsenergi, prosessen
der den ultrafiolette strålingen i sollyset angriper
kjemiske bindinger i polymere stoffer eller
kjemiske strukturer som f.eks. plast. Det tilsettes
ofte diverse stoffer i plastproduktene for å øke
nedbrytningen, fotodegraderingen av plastavfall.
PHOTODETECTOR (Photosensor): Fotodetektor, elektronisk apparat, f.eks. en fotocelle,
fotodiode eller fototransistor som registrerer
lysstråling eller som responderer på lysstråling
gjennom den elektriske effekten av individuelle
fotoner.
PHOTOELECTRIC EFFECT: (1) Fotoelektrisk
effekt, frigjøringen av elektroner fra atomene i en
metallflate eller substans som eksponeres for
elektromagnetisk stråling med visse frekvenser,
særlig det synlige lyset. Antall frigitte elektroner
avhenger av strålingsintensiteten og elektronenes kinetiske energi, avhenger av strålingsfrekvensen. For faste stoffer frigis elektronene
kun når strålingens bølgelengde er kortere en
visse verdier (fotoelektrisk terskel). Også gasser
og væsker kan frigi elektroner under påvirkning
av lys. Elektromagnetisk stråling med meget
korte bølgelengder (røntgen- og gamma-stråling)
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medfører en fotoelektrisk effekt i alle mulige
substanser; (2) Ethvert fenomen som involverter
elektrisitet og elektromagnetisk stråling, f.eks,
fotoemmisjon.

alkoholer. Eksempler på fotoheterotrofer er
purpur ikke-svovel bakterier, grønne ikke-svovel
bakterier og heliobakterier. Se: Phototroph og
Photosyntesis.

PHOTOEPINASTY: Innen botanikk, epinastisk
bevegelse eller krumning som kan observeres i
enkelte organer (f.eks. blader) under lyseksponering pga. mer aktiv vekst på den
lyseksponerte (dorsale) overflaten, dvs. en
krumning nedover. Se: Nastic movement og
Photohyponasty.

PHOTOHORAMOTAXIS: Rettet reaksjon hos en
mobil organisme til farger eller lysproduserte
stimuli. Se: Taxis.

PHOTOGENIC: (1) Det å produsere eller generere lys; produsert eller påskyndet av lys; (2)
Fotogenisk, visuelt tiltrekkende for fotografering.
Se: Bioluminescent.
PHOTOGRAPHY: (1) Fotografi, kunsten eller
prosessen å produsere permanente bilder ved
hjelp av en optisk sensor eller emulsjoner på en
sensitiv overflate for strålingsenergi (spesielt lys)
der det foregår fotoelektriske prosesser (sølv
ioner i emulsjonen omformes til nøytrale sølv
atomer under på-virkning av lys). De videre
fremkallingsprosessene gir et negativ som er
mørkest der det opprinnelige bilde var lysest. Det
positive bildet blir til gjennom å gjennomlyse
negativet for deretter å kjemisk behandle det
etter visse prosedyrer. Fargefotografiet er basert
på substraktive prosesser, der emulsjonen består
av tre lag hvor hvert lag er sensitivt for én av de
tre primærfargene: Rødt, grønt og blått. Det
endelige bilde produseres etter visse prosedyrer
ut fra det tilsvarende forhold mellom komplementærfargene til primærfargene: Cyan, magenta og gult; (2) Det å ta og trykke fotografier.
PHOTOGRAMMETRY: (1) Fotogrammetri, kunsten å gjøre korrekte målinger mellom objekter
ved hjelp luftfoto eller fotografier tatt på
bakkenivå; (2) Prosessen å lage kartverk eller
skalere avtegninger fra luft- og landfoto, og da
spesielt fra luftfoto.
PHOTOHETEROTROPH: Fotoheterotrof, heterotrofe fototrofer, enhver organisme som bruker lys
som energi, men som ikke kan benytte
karbondioksid (CO2) som sin eneste karbonkilde.
De benytter også organiske stoffer fra omgivelsene for å tilfredsstille sine behov for karbon,
det kan være fettsyrer, karbohydrater og

PHOTOHYPONASTY: Innen botanikk, bevegelse eller krumning som kan observeres i
enkelte organer (f.eks. blader) under lyseksponering pga. mer aktiv vekst på den lavere
(mørkere, ventrale) overflaten, dvs. en krumning
oppover. Se: Nastic movement og Photoepinasty.
PHOTOKINESIS: Fotokinese, bevegelse som en
respons på lys; en forandring i de tilfeldige
bevegelsene (hastighet eller vendefrekvens) til
en organisme eller celle som en respons på
forandringer i lysintensiteten. Responsen er
uavhengig av lyskildens retning. Se: Kinesis.
PHOTOLUMINESCENCE: Se: Luminescence.
PHOTOLYSIS: Fotolyse, kjemisk nedbrytning av
et eller annet materiale på grunn av lys eller
annen form for strålingsenergi; reaksjonen
medfører kjemisk oppløsning (dissosiering) av
molekyler ved absorpsjon av elektromagnetisk
stråling. Slike reaksjoner omfatter ofte frie
radikaler. Se: Radiolysis.
PHOTOMETRY: Fotometri, praksisen med å
benytte et fotometer, eller måling av lysets egenskaper, spesielt lysintensitet og lysmengde. Man
kan evaluere lysstrålen etter sin visuelle effekt på
øyet basert på observasjon (visuell fotometri;
luminous) eller dens strålingseffekt (-energi) ved
hjelp av en fysisk reseptor (fotometer), f.eks. en
fotocelle (fysisk fotometri; radiant).
PHOTOMICROGRAPH: Fotomikrograf, et fotografi av et mikroskopisk bilde. Se: Photography.
PHOTOMORPHOSIS: Fotomorfose, lysets innvirkning på plantenes vekst, utvikling og differensiering, uavhengig av fotosyntesen. Photomorphogenesis, fotomorfogenese, utvikling av
planter under påvirkning av lys. Alle prosesser
som er viktige for vekst og utvikling av planter,
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influeres eller styres av lyset gjennom lyssensitive molekyler, såkalte fytokromer.
PHOTON: Foton, γ (gamma), elementærpartikkelen til lys og annen elektromagnetisk stråling,
ett kvantum elektromagnetisk energi. Fotonet
som er uten masse, er en nøytral boson-vektor
som formidler elektromagnetiske interaksjoner
(Se: Graviton). Fotonet frakter energi proporsjonalt til strålingsfrekvensen, men er, som nevnt,
uten masse. Fotonet var den første, kjente
kvantepartikkel med både bølge- og partikkelegenskaper. Når et atom sender ut et lite lysblink,
sier vi at det sender ut et foton. Hvert foton
inneholder en viss mengde energi (energienhet
lik Plancks konstant (h) x strålingsfrekvensen (f) i
Hz). Et foton rødt lys, har mindre energi enn et
foton fiolett lys. Når elektronspranget er stort får
fotonet større energi enn når spranget er lite;
lysets bølgelengde er avhengig av energiforskjellen mellom nivåene. Desto større energiforskjell jo kortere er bølgelengden. Ved å måle
bølgelengden kan en beregne energinivåene
mellom de forskjellige skallene i atomet. Alle
grunnstoffer i det periodiske system har sitt
bestemte spektrum når de er i gassform. Det
medfører at spektrallinjene kan benyttes til å
identifisere grunnstoffene, f.eks. i fjerne stjerner i
verdensrommet. Fotoner beveger seg med lysets
hastighet og en rekke fotoelektriske effekter og
fenomener kan forklares ut fra lysets partikkel
natur. Se: Atom, Pauli exclusion principle og
Quantum.
PHOTONASTY: Fotonasti, bevegelse som respons på forandringer i lysintensiteten, vekstkrumning i et dorsoventral organ som respons på
stimulus fra en diffus lyskilde. Se: Nastic
movement.
PHOTONUCLAR REACTION (Nuclear photoelectric effect, Photodisintegration): Fotonukleær reaksjon, reaksjon som forekommer når
høyenergetiske gamma- eller røntgenstråle
fotoner med en energi som er større enn
bindingsenergien i nukleonet i kjernen, absorberes av atomkjernen med påfølgende disintegrering og utsendelse (emmisjon) av protoner
(fotoproton, p), nøytroner (fotonøytron, n) eller
tyngre partikler fra kjernen.

PHOTOOXIDATION: (1) Fotooksidering, tap av
elektroner fra et fotoeksitert stoff; (2) Oksidering
indusert av lys, reaksjon av noe med oksygen i
nærvær av strålingsenergi (lys). Prosessen
omfatter en rekke reaksjoner som startet med
absorpsjonen av et foton som kan indusere en
nedbrytning til frie radikaler, singlet-state oksygen
(dioxidene, 1O2, O=O], en meget kraftig oksidant
som er dødelig dannes den i en celle gjennom
reaksjonen mellom visse fotosensitive pigmenter
og lys i nærvær av molekylært oksygen (O2).
PHOTOPERIOD: (1) Fotoperiode, lysperioden i
en lys-mørke syklus (daglengde); (2) En gjentagende syklus av lys og mørke perioder med
konstant lengde. Se: Nyctiperiod.
PHOTOPERIODISM (Photoperiodicity): Fotoperiodisitet, en organismes (dyr eller plante)
respons eller evne til respons på fotoperiodiske
forandringer, forandringer i lysintensiteten eller
den relative daglengde, dvs. sesongmessige
fotoperiodiske forandringer. Ved høyere breddegrader varierer daglengden med årstiden: Lengst
om sommeren, kortest om vinteren, og like lange
ved høst- og vårjevndøgn. Denne periodisiteten
utgjør den viktigste faktor for årsrytmene, da den
virker på de hormonproduserende kjertler som
igjen kontrollerer aktiviteten hos organismer. Hos
dyr kan fotoperiodisiteten bestemme reproduksjonen, migrasjonen og andre sesongmessige
aktiviteter. Hos planter spesielt blomstringen
(kortdagsplanter, langdagsplanter og dagnøytrale
planter). Se: Circannual rhythms, Dark period,
Light og Melatonin.
PHOTOPHILIC (Luciphilous, Photophil): Fotofilisk, lyselskende, det å leve og trives under
gode lysforhold; kreve sterkt, fullt lys for å overleve. Se: Phengophilous og Photophobic.
PHOTOPHOBIC (Lucifugous, Photophobe):
Fotofobisk, det å ikke tolerere lys, unngå lys.
Photofobia, det å være intolerant til lys eller ha en
smertefull overfølsomhet for sterkt lys. Se:
Lucipetal, Phengophobous og Photophilic.
PHOTOPHOBOTAXIS
(Negative
tropism):
Fotofobotaxis, bevegelsen knyttet til unngåelse
av lys; respons hos en organisme til midlertidige
forandringer i lysintensiteten (positivt hvis lys-
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stimuleringen avtar og negativt hvis den tiltar).
Se: Taxis og Tropism.
PHOTOPHORE: Fotofor, lysproduserende organ
som forekommer særlig hos marine dyphavsfisk
og som genererer lys enten fra symbiotiske
lysende (Se: Luminescence) bakterier eller fra
biokjemiske reaksjoner. Se: Bioluminescence.
PHOTOPHOSPHORYLATION (Photosynthetic
phosphorylation): Fotofosforylisering, fosfyrylering under fotosyntesen indusert av strålingsenergi, den lys-induserte syntesen av ATP fra
uorganisk fosfat og ADP som forekommer i de
biologiske systemene under fotosyntesen.
Fotofosforyleringen omfatter to typer eller reaksjonskjeder, en syklisk og en ikke-syklisk fotofosforylisering som begge foregår i kloroplastene
hos plantene.
PHOTOPLAGIOTROPISM: Fotoplagiotropisme,
en orientering i en skjev vinkel til en tilfeldig
lyspåvirkning. Se: Tropism.
PHOTOREACTIVE REACTION: Fotoreaktiv
reaksjon, delvis reversering eller ødeleggelse av
biologiske systemer ved ultrafiolett lys eller
bølgelengder lengre enn lys.
PHOTORECEPTOR: Fotoreseptor, lysreseptor,
spesialisert sansecelle, grupper av celler eller
kroppsdeler, som responderer på lys stimulering
ved å kunne sende (eksitere) en melding om
påvirkningen. Lysreseptorene inneholder vanligvis et pigment som gjennomløper en kjemisk
forandring ved absorpsjon av lys og dermed
stimulerer en nerve. Fotoreseptorer kan ha
forskjellig grad av følsomhet mot forskjellige
bølgelengder av lys (tapper (cones), basis for
fargesyn) eller ha lik følsomhet til et stort
spektrum av bølgelengder, men ha følsomhet i
relasjon til lysintensiteten (staver, rods), basis for
oppfattelse av svakt lys). Hos de fleste arter
organismer, utgjør fotoreseptorene spesialiserte
celler i spesielle sanseorganer (øyer, øyeflekker),
og som også kan omfatte andre viktige øyestrukturer som f.eks. en linse. Øyer som gir
avstandssyn (av rom) har utviklet seg kun tre
ganger, hos leddyr, blekkspruter og virveldyr. De
fleste fotoreseptorer virvelløse dyr, kan kun
registrere lysintensitet og gir ikke mulighet for å
registrere objekter på avstand. Hos mange dyr

finnes fotoreseptorer spredt rundt på huden (skin
vision) eller i spesielle organeller innen en enkelt
celle.
PHOTORESPIRATION: Fotorespirasjon, lysavhengig, metabolsk, respiratorisk prosess som
foregår i fotosyntetiserende organismer (mange
høyere planter) og som er det motsatte av det
generelle mønsteret under fotosyntesen. Under
fotorespirasjon opptas oksygen som assimileres
og benyttes til å oksidere karbohydrater med
generering og frigivelse av CO2 som resultat.
Prosessen er forskjellig fra den energiproduserende respirasjonen. Fotorespirasjon
med forbruk av oksygen, forekommer under
forhold med relativ høy O2 konsentrasjon, lav
CO2 konsentrasjon og høye lysintensiteter (høy
temperatur). I motsetning til respirasjon, dannes
det ikke ATP under fotorespirasjon.
PHOTOSENSITIVITY: (1) Fotosensivitet, lyssenssitivitet, egenskapen å kunne respondere på
elektromagnetisk stråling (spesielt lys) på en
rekke forskjellige måter; (2) Unormal, forhøyet
respons spesielt i huden, på sollys og ultrafiolett
stråling, karakterisert gjennom allergiske eller
toksiske reaksjoner.
PHOTOSYNTHATES: Ethvert kjemisk produkt
fra fotosyntesen, dvs. karbondioksid assimileringen under fotosyntesen, og spesielt sukker.
PHOTOSYNTHESIS (Photochemical reactions): Fotosyntese, dannelsen av karbohydrater
fra karbondioksid (CO2) og vann (H2O) gjennom
absorbsjon av lys i klorofyllet; den biokjemiske
prosessen hos grønne planter, alger og visse
bakterier (fototrofer) der karbohydrater (glykose)
syntetiseres fra karbondioksid og en hydrogenkilde (elektron giver, vann) og der lys benyttes
som energikilde. De fleste former for fotosyntese
frigjør oksygen som et biprodukt. Under
fotosyntesen hos de fototrofe organismene,
oppbygges organiske stoffer (næring) fra de
enkle molekylene CO2 og H2O, ved hjelp av lys
som energikilde absorbert av klorofyllet i
kloroplastene (plastidene) (Se: Chlorophyll). De
fototrofe organismene lever i områdene som
mottar sollys slik som fra de øverste
centimeterne i jord, og i havet, elver og vann så
langt sollyset går ned (ca. 100 meter er den
nedre grensen for fytoplanktonets utbredelse). På
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land er det plantene som står for størstedelen av
fotosyntesen. Fotosyntesen er med andre ord en
metabolsk prosess hos autotrofe organismer med
klorofyll, dvs. de grønne plantene på land og
vann, fytoplanktonet i havet og diverse bakterier,
bl.a. blå-grønn bakterie, i ferskvann. Klorofyllet i
kloroplastene, omdanner elektrokjemisk, disse
enkle stoffene til kjemisk energi der molekylært
oksygen (O2) er et biprodukt av prosessen,
dannet gjennom splitting, fotolyse av vannet. De
spesialiserte klorofyll-inneholdende pigmentsystemene (primært klorofyll a, sekundært
diverse karotenoider som phycocyanin og
phycoerythrin) i kloroplastene, omdanner lys til
andre energiformer, inkludert kjemisk energi, som
deretter kan benyttes videre til en rekke andre
metabolske prosesser og formål. Det er
strålingen med bølgelengder innen det synlige
spektrum (rødt til blått lys) som brukes av
plantene, alger og de fotosyntetiserende
bakteriene (enkelte fotosyntet-iserende bakterier
kan også bruke infrarød stråling). I en
lysavhengig reaksjon skjer det en fotolyse av
vannet: H2O → 2H+ + 2e- + ½ O2. Elektronene
som frigjøres vil gjennom en reaksjonskjede, tape
energi under omdannelsen av ADP til ATP
(prosess kalt fotofosforylering). Protonene og
elektronene produsert gjennom fotolysen,
reduserer NADP: 2H+ + 2e- + NADP+ → NADPH
+ H+. ATP og NADPH som er dannet gjennom
reaksjonene gir henholdsvis både energi og
reduksjonskraft for den lys-uavhengige reaksjonen som kan finne sted både i lys og mørke.
Her
reduseres
CO2
til
karbohydrat
i
reaksjonskjeden (Se: Calvin cycle); fotosyntesen
kan summers slik: CO2 + H2O → (klorofyll/lys;
686 cal/mol) → (CH2O) + O2. Denne ligningen
kan også skrives som: nCO2 + 2nH2A + energi →
(CH2O)n + nH2O + nA2 (dvs. karbondioksid (CO2)
pluss hydrogen donor (H2A) pluss energi, gir
organiske stoffer (karbohydrater) pluss vann
(H2O) og en gass). Skjer fotosyntesen i grønne
planter og fytoplankton, benyttes karbondioksid
pluss vann som hydrogen donor, reaksjonen blir
da: nCO2 + 2nH2O + energi → (CH2O)n + nH2O +
nO2. Det er under «lys-reaksjonene» at kjemisk
energi dannes, i «mørke-reaksjonene» (som
selvsagt kan forekomme både i mørke og lys),
brukes den kjemiske energien videre til
produksjon av organiske forbindelser (produktet
er glykose (C6H12O6) eller den polymere form,
stivelse) som senere kan omdannes igjen til

andre viktige stoffer for plantene. Fotoautotrofer
kalles organismer som er i stand til vekst og
metabolisme gjennom kun bruk av lysenergi og
uorganisk reduksjon av karbon. Nesten alle
former for liv på planeten jorden, er direkte eller
indirekte avhengig av energien som produseres
av fotoautotrofene, plantene. Fotosyntesen har
også produsert nesten alt oksygen i atmosfæren
som er det essensielle utgangspunktet for
konstruksjonen av alle de organiske molekylene
som er til stede i de levende organismene, dvs.
som livet er avhengig av. Samtidig opprettholder
fotosyntesen et livgivende oksygennivå, binder
eller fiksere karbondioksid, produserer og gjør
tilgjengelig en karbohydratkilde (CH2O)n som
inkorporeres i cellestrukturene eller lagres som
en energikilde og derfor blir direkte eller indirekte,
tilgjengelig for dyrene. Se: Assimilation og
Chemosynthesis.
PHOTOSYNTHETIC BACTERIA: Fotosyntetiske
bakterier, prokaryote mikroorganismer som kan
utføre en fotosyntese gjennom at lys abosrberes
av bakterieklorofyll og karetenoider. Omfatter
spesielt to grupper, purpurbakterer (fototrofe
bakterier, ikke-svovel purpurbakterier, men er
meget tilpasningsdyktige til voksemiljø) og
grønne bakterier (anaerobe fototrofiske bakterier). Disse fotosyntetiske bakteriene har ikke
en oksygen-produserende fotosyntese.
PHOTOSYNTHETIC EFFICIENCY: Fotosyntetisk
effektivitet, den (prosent)andel av den totale
lysenergien som når jorden og som fikseres og
omdannes til kjemisk energi av plantene og
algene gjennom fotosyntesen, via den kjemiske
reaksjonen: 6H2O + 6CO2 + energy → C6H12O6
(glykose) + 6O2. Glykosen omdannes videre til
andre sukkerstoffer, cellulose, ligning, etc. For
utnyttelsen av ett molekyl CO2, trenges ca. 10
fotoner. For normalt sollys der ca. 45 % er i det
fotosyntetisk aktive bølgelengdespekter, er den
teoretisk maksimale effektiviteten av soleenergi
omformingen, ca. 11 %, men i praksis ca. 3 - 6 %
av den totale solinnstrålingen.
PHOTOTAXIS: Fototaxis, respons hos en mobil
organisme eller celle på en lysstimulus, som kan
være en bevegelse rettet mot (positiv) eller fra
(negativ) lyset. Se: Heliotaxis, Skototaxis og
Taxis.
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PHOTOTELOTAXIS: Fototelotaxis, den direkte
bevegelsen av en organisme mot skyggefulle
habitater.
PHOTOTONUS: (1) Sensivitet eller følsomhet for
lys; (2) Muskel tonus stimulert av lys (Se: Tonus).
PHOTOTROPHIC (Holophytic, Photosynthetic): Fototropisk, organismer (fototrofer) som
opptar energi fra (f.eks.) sollys til å syntetisere
organiske stoffer gjennom fotosyntesen for
metabolisme og vekst. De fleste fototrofer er
fotoautotrofe tilsvarende alle de grønne plantene;
et fåtall bakterier er fotoheterotrofe. Se: Holophytic, Photoautotroph og Photoheterotroph.
PHOTOTROPISM (Heliotropism): Fototropisme,
ufrivillig bevegelse (tropisme) som respons på
lys, en orienterende respons hos en fastsittende
organisme, dyr eller plante (eller planteorgan),
mot eller bort fra en lyskilde. Det kan være et
insekt som flyr mot lyset eller en vekstrespons
hos en plantedel over bakken rettet mot lyset
(positivt fototropisk) eller under bakken (røttene)
rettet bort fra lyset (negativt fototropisk).
Responsen eller veksten, antas og skyldes en
differensiert fordeling av vekstsubstanser som
diverse auxiner i plantens belyste deler. Se:
Tropism og Taxis.

PHREATIC: Grunnvann, av grunnvann eller relatert til grunnvann, lik en eksplosjon forårsaket av
damp fra grunnvann. Phreatic water, grunnvann.
Se: Ground water.
PHREATICOLOUS: Som lever i grunnvannshabitater i jorden.
PHREATOBIOLOGY: Studiet av grunnvannsorganismer.
PHREATOPHYTE: Planter med dype røtter som
får (absorberer) sitt vann fra et permanent
grunnvannsspeil eller jordlaget direkte over det.
PHRENOLOGY: Frenologi, pseudovitenskapelig
studium som var opptatt med å tolke den
menneskelige karakter og mentale kapasitet
gjennom observasjoner av hjernekassens form
og størrelse. Vitenskapelig forkastet, men har
senere gitt opphav til studiet av lokaliseringen av
hjernens funksjoner.
PHRETIUM: Organismesamfunn som lever i
vanntanker.
PHRETOPHILOUS: Det å leve og trives i
vanntanker.
PHRETOPHYTE: Plante som lever i vanntanker.

PHRAGMOSIS: Fragmose, det å stenge eller
lukke inngangen til redet, boet eller hiet som
forsvar ved hjelp av spesielt tilpassede
kroppsdeler, lik skallokket (operculum) på foten
hos enkelte snegler eller det flate hodet hos
enkelte maur. Se: Soldier.
PHRAGMOSOME: (1) Fragmosom, cytoplasmaplate (diafragma) som dannes i planteceller som
en forberedelse på mitosen, og som er den
regionen i cytoplasmaet der kjernen befinner seg
under kjernedlingen; (2) Sirkulære til ovale mikrostrukturer eller membranbundne partikler (0,2 0,5 µm) assosiert med dannelsen av celleplaten
etter kjernedelingen.
PHRASE: Frase, talemåte, karakteristisk uttrykksmåte, kort uttrykk, meningsfull sekvens av
ord, spesielt når det danner en sekvens i en
setning (Se: Syntax).

pH SCALE: pH skala (pH, potential of
Hydrogen), logaritmisk skala som uttrykker en
løsnings surhet eller basiskhet, og som er
definert som -log10c, der c er konsentrasjonen av
hydrogen ionene i antall mol per dm-3 i løsningen.
En nøytral løsning ved 25oC har en hydrogenione konsentrasjon på 10-7 mol dm-3, dvs. pH er
7. Under 7 er løsningen sur, over, basisk (mer
korrekt avhenger pH av aktiviteten til hydrogenionene, ikke konsentrasjonen). Se: Acid og Base.
PHTHALATES: Ftalater, salter eller estere av
ftalsyre, organiske stoffer som benyttes som
mykgjørere av plast, spesielt i produksjonen av
PVC, men finnes i mange produkter. Da ftalater
ikke polymeriseres, kan de fra plasten komme ut i
det omgivende medium, drikkevann eller luft. De
er ganske bestandige og kan akkumuleres i
næringskjedene i fettvev, f.eks. i feit fisk som
makrell og sild. Noen ftalater er reproduksjonskadelige, skadelige for fosteret, hormon-
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hemmende eller i husstøv kan gi symptomer på
allergi eller astma. Ftalatene DEHP, DBP og BBP
er forbudt i leker og kosmetikk; DIDP, DINP og
DNOP er forbudt i leker som kan puttes i
munnen. Selv om en mener at den akutte
giftigheten til disse stoffene er meget lav er det
allikevel et voksende ønske om å redusere
bruken av disse stoffene under tilvirkningen av
plastprodukter.

inni vevet eller cellene hos et dyr (zoobiont), et
virvelløst dyr. phytozoon
PHYL- (Phylet-, Phylo-): Prefiks som betyr
stamme, flokk, klan, tribe.
PHYLESIS: Fylese, retningen på evolusjonen
eller den fylogenetiske utvikling.

PHTHISIS (Phthisic): (1) Tæringssyk, tærings-,
spesielt lungetuberkulose (Se: Tuberculosis); (2)
Progressivt tap.

PHYLETIC: Fyletisk, som angår én stamtavle, en
direkte (fylogenetisk) utviklingslinje eller en
evolusjonsretning. Se: Phylogenetic og Phenetic
classification.

-PHYCEAE: Endelsen på en klasse innen
botanisk (alger) nomenklatur.

PHYLETIC CLASSIFICATION:
classification.

-PHYCIDAE: Endelsen på en underklasse innen
botanisk (alger) nomenklatur.

PHYLETIC CORRELATION: Fyletisk korrelasjon,
forekomsten av karakterer som er fenotypiske
manifestasjoner på et godt integrert nedarvet
gen-kompleks.

PHYCOBIONT: Fykobiont, algekomponenten i
lav. Se: Mycobiont.

Se:

Natural

PHYCOLOGY (Algology): Fykologi, den del av
botanikk som studerer alger; vitenskapen om
alger og havvekster, tang og tare. Se: Algology.

PHYLETIC EVOLUTION (Anagenesis): Fyletisk
evolusjon, evolusjonære forandringer innen en
utviklingslinje uten kladogenese (Se: Cladogenesis), dvs. som et resultat av gradvise
tilpasninger til omgivelsene der forandringene
forekommer mer eller mindre samtidig over hele
artens geografiske utbredelsesområde i løpet av
en lengre tidsperiode. Dette betraktes ofte som
en form for artsdannelse siden en rekke distinkte
arter (chronospecies) kan etableres innen en
enkelt utviklingslinje over geologisk tid, selv om
antallet arter, ikke øker. Se: Anagenesis,
Evolution, Phyletic gradualism, Phyletic speciation, Punctuated evolution og Quantum
evolution.

PHYCOMYCETES: Enhver i en stor klasse
(Phycomycetes) av primitive sopp (som nå er
klassifisert i forskjellige rekker), og som omfatter
mange viktige parasitter på planter, som meldugg
(mildews) og diverse andre muggsopp (moulds).

PHYLETIC EXTINCTION (Pseudoxtinction):
Fyletisk utdøing, brukt om utdøing av eldre arter
som ikke fører til en reduksjon i artsantallet da
artens utviklingslinje fortsetter. Se: Anagenesis
Pseudoextinction og Terminal extinction.

PHYCOPHAGOUS: Som eter alger.

PHYLETIC GRADUALISM (Gradualism): Fyletisk gradualisme, en antagelse at arter utvikler
seg gjennom en gradvis evolusjon i de
forskjellige evolusjonære utviklingslinjene (Se:
Anagenesis) med mulige oppsplittinger som en
subsidiær prosess (Se: Speciation), dvs. en
evolusjonsmodell som sier at makroevolusjonen
er et resultat av en mikroevolusjon; gradvise

PHYCOCOENOLOGY: Studiet av algesamfunn.
PHYCOCYANIN
(Phycocyan):
Fykocyanin,
blålig-grønn, vannløselig, fotosyntetisk protein
pigment som forekommer spesielt i cyanobakterier og enkelte rødalger.
PHYCOERYTHRIN (PE): Fykoerytrin, rødt
vannløselig, fotosyntetisk protein pigment som
forekommer spesielt i cellene hos rødalger.

PHYCOPHILIC: Det å leve og trives i algerike
habitater.
PHYCOZOAN: Sammensatt organisme der celler
(eller kloroplaster) av en alge (fykobiont) lever
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forandringer som akkumuleres slik at nye arter,
slekter elle høyere kategorier kan oppstå. En slik
prosess vil produsere en lang, gradert serie av
utviklingsformer. Teorien er en nøkkelfaktor i
Darwins evolusjonsteori (nature makes no leaps).
At det eksisterer brudd (gaps) i slike
utviklingslinjer er antatt og skyldes at rekken av
fossilfunn er ufullstendig. Teorien er under
kontinuerlig diskusjon. Se: Phyletic evolution og
Punctuated evolution.
PHYLETIC LINE: Fyletisk linje, en ubrutt sekvens
av utviklingsformer som har eksistert over lengre
tidsintervall.
PHYLETIC LINEAGE: Fyletisk utviklingslinje, en
sekvens mellom to suksessive forgreningspunkter på et fylogenetisk tre (kan omfatte to eller
flere kronoarter Se: Chronospecies.
PHYLETIC SPECIATION (Successional speciation): Fyletisk artsdannelse, den gradvise
evolusjon fra en art til en annen innen en
fylogenetisk utviklingslinje; leder til at den første
erstattes av den andre, dvs. uten kladogenese.
Se: Anagenesis og Cladogenesis.

PHYLLOSOMA: Et larvestadium (zoea) blant
tifotkrepsene.
PHYLLOSPHERE: Mikrohabitatet til et blad eller
de nærmeste omgivelsene som er influert av
plantebladene.
PHYLLOTAXIS: Arrangementet av blader rundt
en plantestilk.
PHYLOGENESIS: Fylogenese, utviklingslinje,
nedstamningslinje, den evolusjonære historien til
et gitt takson. Se: Phylogeny.
PHYLOGENETIC (Phyletic): Fylogenetisk, fyletisk, med hensyn til, representerende eller med
referanse til en fylogeni, dvs. et klassifikasjonssystem som har som mål å vise
organismenes evolusjonære historie, evolusjonære arv, der de evolusjonære relasjonene
innen og mellom organismegruppene legges til
grunn. Se: Phyletic og Phenetic classification.
PHYLOGENETIC AUTOCORRELATION: En
metode for å bestemme det relative bidrag
mellom arv og tilstedeværende variasjon i en
karakter eller karaktertrekk.

PHYLETIC TREE: Se: Phylogenetic tree.
PHYLETIC TREND: Fyletisk trend, en gradvis
rettet evolusjonær forandring innen en fyletisk
linje. Se: Phyletic line.
PHYLISTIC: Som angår fylogenetiske relasjoner,
basert på både kladogense og evolusjonær
divergens.
PHYLLIFORM: Det å form som et blad; løvformet.
PHYLLO-: Prefiks som betyr blad.

PHYLOGENETIC BIOGEOGRAPHY: Fylogentisk biogeografi, studiet av relasjonene mellom
biota i forskjellige biogeografiske områder basert
på fylogenetiske hypoteser og på grunnlag av
forskjellige a priori regler, f.eks. vikariens og
progresjonsregelen. Se: Progression rule og
Vicariance biogeography.
PHYLOGENETIC
CLASSIFICATION:
Natural classification.

Se:

PHYLOGENETIC DEFINITION: Fylogenetisk
definert, en definisjon som knytter entydig et
takson navn med en spesifikk klad.

PHYLLOBIOLOGY: Studiet av blad.
PHYLLOMORPHUS: Det å ha en tilsynekomst
eller form av et blad.
PHYLLOPHAGOUS. (1) Som er bladetende, det
å ete på blad; (2) Planter som får sin næring fra
bladene.
PHYLLOPHOROUS. Blad-bærende.

PHYLOGENETIC DIVERSITY: Fylogenetisk
diversitet, antall distinkte utviklingslinjer eller
klader (Se: Clades) som forekommer blant en
gruppe av arter.
PHYLOGENETIC INERTIA: De underliggende
genetiske mekanismer og preadaptasjoner som
bestemmer retningen og hastigheten på
evolusjonære forandringer. Se: Prime mover.
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PHYLOGENETIC INFERENCE: Refererer til den
vitenskapelige prosess og samle og analysere
data for å oppnå det optimale estimat for den
fylogenetiske utviklingen av en gruppe organismer.
PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS (Evolutionary relationships): Fylogenetisk slektskap,
affiniteter mellom grupper basert på nærhet i
slektskap, dvs. en art X er nærmere beslektet
med en art Y enn med Z dersom, og bare
dersom, den deler minst én forfar med Y som
ikke samtidig er forfar til Z. Et fylogenetisk
slektskap viser til de genealogiske relasjonene
mellom adskilte biopopulasjoner, bioarter eller
monofyletiske grupper i motsetning til de
nettaktige genealogiske relasjoner mellom
individene innen en biopopulasjon eller bioart.
PHYLOGENETICS: Fylogenetikk, den vitenskapelige disiplinen å avklare de evolusjonære
fylogenetiske relasjonene mellom organismer,
både opphavet og avkommet og vanligvis på eller
over artsnivå. Fylogenetikk omfatter både
påvisningen av de evolusjonære relasjoner og
årsakene som ligger bak det mønsteret som
observeres.
PHYLOGENETIC SPECIES CONCEPT: Fylogenetiske artsbegrep, begrepet at en art kan
defineres som den minste diagnostiserbare
samling (kluster) av individuelle organismer i en
utviklingslinje
der
det
forekommer
et
foreldremønster med opphav (stamfedre) og
etterkommere (som kan skilles fra andre slike
enheter). Det forekommer nok en rekke
artsbegrep som går under betegnelsen
«fylogenetiske artsbegrep» eller «genealogiske
artsbegrep» og disse legger gjerne vekt på at
arten skal være et monofyletisk takson (Se:
Monophyly). En art blir derfor de organismene
som forekommer i en utviklingslinje mellom to
forgreningspunkt i et utviklingstre, dendrogram.
Det fylogenetiske artsbegrep er en videreføring
av
det
evolusjonære
artsbegrepet
(Se:
Evolutionary species concept) der en også har
inkludert andre kriterier og da spesielt monofyli.
Det har vært en debatt om i hvilken grad arten
(og høyere kategorier) skal være strikt
monofyletiske eller om man kan tillate parafyletiske (Se: Paraphyly) arter og i enkelte tilfeller
også polyfyletiske arter (Se: Polyphyly). Se:

Biological
species
concept,
Phylogenetic
systematics, Species og Species concept.
PHYLOGENETIC SYSTEMATICS: Fylogenetisk
systematikk, en metode (beskrevet av W.
Hennig) for rekonstruksjonen av fylogenetiske
trær og for oppdagelse av monofyletiske grupper
gjennom bruk av delte (homologe) avledete
karakterer stadier (synapomorfier) i tillegg til
rekonstruksjonen av grunnplanet (Se: Groundplan) til de oppdagede monofyletiske gruppene.
Fylogenetisk systematikk er derfor et systematisk
studium
eller
klassifikasjonsmetode
der
utviklingslinjene (genealogiene) blir fastlagt ut fra
kladistiske metoder (Se: Cladistics) der en
benytter hypoteser om karaktertransformasjoner
til å gruppere taksa hierarkisk hvor en tolker
relasjonene som et fylogenetisk tre. Den
hierarkiske klassifikasjonen innen fylogenetisk
systematikk inkluderer kun bioarter og monofyletiske grupper av slike arter, ikke polyfyletiske
og parafyletiske grupper. Bioartene (Se:
Biospecies) og monofylene (Se: Monophylum) er
relaterte og utgjør reelle individuelle enheter i
naturen med grenser adskilt i en rom-tid
dimensjon. Bioarter med allopatriske populasjoner har ingen relasjoner mellom de
allopatriske populasjonene, dvs. ingen genflyt.
Bioartsgrensene i en tidsdimensjon kan betraktes
som en «fødsel» og «død» av en art. Innen
fylogenetisk systematikk kan nye arter kun
oppstå gjennom artsdannelse, dvs. oppsplititng
av en stam-art i to eller flere nye arter, men aldri
gjennom suksessive fenotypiske forandringer i en
enkelt evolusjonslinje med gradvis omdannelse
av en art til en annen pga. forandringer i
genfrekvensene i artens gen pool. En art
forsvinner enten pga. utdøing (av alle
populasjonene) eller gjennom oppsplitting i to
eller flere nye arter der stam-arten ikke utdør i
vanlig forstand, men mister sin identitet som
overføres likt til de nye artene som nedstammer
fra den (tilsvarende en celle som deler seg i to
nye celler). En stam-art defineres derfor som en
del av et fylogenetisk tre mellom to suksessive
oppsplittinger. Arter som ikke er stam-arter vil
enten utdø før de kan produsere nye arter eller
de eksisterer fortsatt i en tidsperiode som
potensielle stam-arter som er verken utdødd eller
har gjennomgått en videre artsoppsplitting. Arter
som opprettholder sin individuelle identitet efter
oppsplitting i nye arter (surviving stem species) er
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ekskludert ved definisjon. Siden artene defineres
som individuelle enheter i en rom-tid dimensjon i
naturen, er deres ontologiske status (Se:
Ontology) uavhengig av karakterene som vil
være nødvendig for å gjenkjenne og skille dem.
Slår en sammen en stam-art med med en av de
etterkommende artene ut fra fenetiske likheter, vil
det være vilkårlig og automatisk føre til
parafyletiske grupper (Se: Paraphyly) som
avvises innen fylogenetisk systematikk. En stamart lever videre i alt avkom (descendants),
uavhengig av utseende og grad av likheter. Men
siden en stam-art ikke kan opprettholde sin
individualitet og på samme tid være identisk med
avkommet, opphører stam-artens eksistens
gjennom
oppsplittingen.
At
biparentale
organismer overlever etter å ha født nytt avkom
uten å tape sin indviduelle eksistens, motsier ikke
dette siden prosessen og oppretholde sin
individualitet og reproduksjonsmekanismer er
fundamentalt forskjellig fra prosessen bak
bioartene. Oppsplittingen av en stam-art i nye
arter pga. romlig adskillelse og videre
divergerende evolusjon er en kontinuerlig
prosess lik celledeling, noe som medfører
vanskeligheter med å avgjøre om to populasjoner
fremdeles tilhører samme bioart/underart eller
utgjør nye bioarter. Enkelte betrakter det som en
svakhet med bioart begrepet eller at en bioart er
kunstig, men det er kun en direkte følge av de
kontinuerlig, naturlige evolusjonære prosessene.
Et tilsvarende problem er når to allopatriske
populasjoner som har beholdt potensialet til og
kunne kryssbefruktes, men ikke kryssbefruktes
lengre. Slike populasjoner kan betraktes som
underarter (semi-arter) av samme (super-)art hvis
de fortsatt er relativt like og utgjør en
monofyletisk gruppe. Har de utviklet signifikante
forskjeller og ikke utgjør noen parafyletisk
gruppe, kan de betraktes som adskilte semi-arter,
mens den monofyletiske samlingen av semi-arter
kan betraktes som en super-art. Super-arter er
derfor monofyletiske samlinger av semi-arter,
mens semi-arter er distinkte allopatriske
populasjoner som har opprettholdt evnen til
kryssbefruktning med andre slike populasjoner.
En underart (Se: Subspecies) defineres som en
populasjon innen en bioart som en gang under
den evolusjonære utviklingen ble adskilt for en
hvis periode slik at den utviklet distinkte
karakterer, men senere kom i kontakt med andre
populasjoner av bioarten og kunne kryss-

befruktes med dem i begrensede områder
(hybridiserings-soner). Hvis en kontinuerlig
morfoklin i en karakter eksisterer mellom
temporært eller geografisk adskilte populasjoner i
en bioart, har en kalt disse for «pseudounderarter» (pseudosubspecies) noe som
frarådes. Fylogenetisk systematikk avviser andre
artsbegreper
som
«phylogenetic
species
concept» (minste enhet som er 100 %
diagnostiserbar gjennom en unik kombinasjon av
karakterer), «monophyletic species concept» og
«autapomorphic species concept» (minste
autapomorfe enhet) da de er karakterbaserte.
Det fylogenetiske artsbegrepet kan imidlertid
benyttes som en tilnærming for å etablere
hypotetiske bioarter. Kladistikk og kladisme er
ofte benyttet synonymt med fylogenetisk
systematikk, men det bør unngås da man bør
begrense kladistikk til kalkuleringen av det mest
parsimone kladogram fra store data-sett, mens
fylogenetisk systematikk omfatter rekonstruksjonen av fylogenetiske argumentasjonsskjemaer
der alle forgreningene bør bekreftes gjennom
overbevisende karakter stadier. Det gjør også
den hypotetiske utviklingen lettere åpen for kritikk
og diskusjon. Se: Biospecies, Homology, Paraphyly, Species, Synapomorphy og Systematics.
PHYLOGENETIC TREE (Evolutionary tree,
Phyletic tree, Phylogram, Tree): Fylogenetisk
tre, en hypotese om et forgreningsdiagram
(kladogram, dendrogram) som viser de hypotetiske, evolusjonære relasjoner og rekkefølge
mellom utviklingslinjene (genealogiske forbindelser) i en gruppe taksa med spesiell vekt på
opphav og tidsakse, dvs. de historiske hendelser
som forbinder taksa, populasjoner og individuelle
organismer. Et fylogenetisk tre indikerer både
kladistisk forgrening og den relative mengde av
progressiv (anagenetisk) forandring som har
funnet
sted
mellom
forgreningspunktene
(nodene). Fylogenetiske trær avviker fra et
kladogram ved at grenene er proporsjonale med
antatt mengde av karakterforandringer. Se:
Cladogram og Evolutionary tree.
PHYLOGENY (Ancestry, Phylogenesis): Fylogeni, den evolusjonære historien til en gruppe
organismer eller (de hypotetiske) relasjonene
mellom grupper av organismer, gjerne fremstilt i
form av et tre (fylogenetisk tre, familietre) som
forbinder gruppene og som viser deres
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evolusjonære historie og utviklingslinjer. En fylogeni viser evolusjonshistorien, de evolusjonære
forandringer som forekommer i en monofyletisk
gruppe av organismer over geologisk tid, dvs.
utgjør studiet (hypotesen eller teorien) over den
evolusjonære forhistorien til gruppen, eventuelt
begrenset kun til gitte karaktertrekk. I fylogenien
studeres mønsteret som fremkommer gjennom
den evolusjonære oppsplittingen av gruppen som
undersøkes der en forsøker å fastlegge den
historiske, eksakte oppsplitting av gruppene
(ideelt sett også det geografiske sted) på
bakgrunn av kladistiske prinsipper (Se:
Cladogenesis). Fylogenien beskriver basert på
disse prinsippene, det evolusjonære mønsteret
og de historiske slektskapsforholdene mellom
arter som bestemt ut fra sekvensen av trinn innen
evolusjonen av en art eller høyere takson fra det
opprinnelige utgangspunkt til alle grupper som
nedstammer fra denne. Enhver gruppe arter som
nedstammer fra et felles opphav vil over tid
oppsplittes i to arter som igjen oppsplittes i to
arter osv. De genealogiske forbindelsene mellom
disse vil derfor ta form som et tre som viser
gruppens fylogeni. En gitt diagnostisk karakter
kan rekonstrueres ut fra hypoteser om dens
evolusjonære forhistorie og beskrives som et
diagram eller presenteres på en annen grafisk
måte. Fylogenien omfatter derfor en antatt
suksesjon av ontogenier i en gitt utviklingslinje
eller sagt med andre ord, studiet av avkommet
fra en utgangsart i en klad som alle er forent via
holofyli i et evolusjonært perspektiv. Fylogeni
brukes spesielt om opprinnelsen og evolusjonen
(fylogenesen) til de høyere taksa. Studiet av
fylogeni er kalt fylogenetikk. I motsetning til
fylogeni og fylogenese i en gruppe organismer,
kalles utviklingen av det enkelte individ, ontogeni.
Tradisjonelt har evolusjonsprosessen vært
oppdelt i anagenese (transformasjonen av
strukturer og adferd gjennom mutasjoner,
seleksjoner eller genetisk drift) og kladogenese
(oppdelingen av arter gjennom adskillelse av
populasjoner og deres påfølgende divergerende
utvikling helt til det endelige stadiet av oppnådd
reproduktiv isolasjon). Anagenesen refererer
derfor til en forandring av egenskaper til en
populajson (bioart), mens kladogenesen refererer
til dnnelsen av nye distinkte populasjoner
gjennom artsdannelse. Fylogenese har feilaktig
blitt benyttet synonymt for kladogenese, i
motsetning til evolusjon som omfattet begge

prosesser, men det samme gjør også fylogenese.
Termen fylogeni viser til det historiske resultatet
av utviklingen. Kun grupper av organismer
(biorter og monofyler) har en fylogeni, mens
egenskaper (organer og adferd) har en
evolusjon, dvs. feil blir evolusjonen av lunger og
fylogenien til hester, ikke evolusjonen av hester
og fylogenien til lunger. Se: Cladism, Ontogeny,
Phylogenetic, Phylogenetic systematics og
Systematics.
PHYLOGEOGRAPHY: Fylogeografi, analysen av
de geografiske mønstre hos organsimer som sett
i lys av fylogenien, ofte på populasjonsnivået eller
på artsnivået (med navnsatte arter). Se:
Phylogeny.
PHYLOGERONTIC PERIOD: Se: Paracme.
PHYLOGERONTIC (Typolysis): Innen fylogeni,
forfallet av de eldre utviklingsstadiene. Se:
Paracme og Typolysis.
PHYLOGERONTISM (Racial senescence):
Fylogerontisme, forholdene i en evolusjonær
utviklingslinje som er i ferd med å utdø. Begrepet
stammer fra den tid en trodde at utviklingslinjene
gjennomløp en livssyklus, fra ungdom til senilitet.
Fylogerontisk (phylogerontic) refererer til det å
være fylogenetisk gammel.
PHYLOGRAM: Fylogram, et tre-lignende diagram som viser graden av slektskap mellom
taksa. Se: Phylogenetic tree.
PHYLONEAMIC: Et tidlig (ungdommelig) stadium
i en fylogeni. Se: Phylogeny.
PHYLUM (pl. Phyla): Innen klassifikasjon, rekke
(phylum), en prinsipiell rang i det zoologiske
klassifikasjonshierarkiet som utgjør en kategori
rett under riket (eventuelt underriket) og som
omfatter en eller flere nært relaterte klasser. En
rekke kan videre inndeles i Underrekker
(subphyla). Rekke benyttes for dyr og protoktister, mens sivisjon (division) blir brukt for
prokaryoter, alger, sopp og planter. Alle
blomsterplanter hører til en enkelt rekke,
Angiospermata, og alle bartrærne til en annen,
Gymnospermata. På tross av en aktiv forskning i
alle år, er det ingen akseptert enighet blant alle
forskere om hvor mange rekker som eksisterer,
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hvorledes de er relatert til hverandre
hvorledes de har oppstått. Se: Subphylum.

og

PHYS- (Physo-): Prefiks som betyr blære.
PHYSIC: Legekunst,
behandle, pleie, lindre.

legemiddel,

medisin,

PHYSICAL CHEMISTRY: Fysisk kjemi, den
grenen av kjemien som studerer effekten av den
kjemiske
strukturen
på
stoffets
fysiske
egenskaper, og omfatter bl.a. også kjemisk
termodynamikk og elektrokjemi.
PHYSICAL CONTAINMENT: Fysiske barrierer
for å forhindre at genetisk manipulerte organismer skal rømme fra laboratoriet og ut i naturen.
PHYSICAL ENVIRONMENT: Fysiske omgivelser, den abiotiske komponenten i et økosystem,
omfatter alle strukturelle og kjemiske komponenter i omgivelsene.
PHYSICAL FACTOR: Fysisk faktor, alle ikkelevende faktorene i omgivelsene som virker på
dyre- og plantelivet på forskjellige måter. Noen av
de viktigste faktorene omfatter: Stråling, lys,
temperatur, vind- og vannstrømmer, trykk, salter
og mineraler, jord, hydrogen-ione konsentrasjonen (pH), vann, atmosfæriske gasser og
brann.
PHYSICAL MAP: Innen genetikk, et kart som
viser posisjonen til genene basert på
eksperimenter, med f.eks. gen koplinger, bruk av
DNA prober eller mutanter.
PHYSICIST: Fysiker, en person som på
yrkesmessig basis jobber med fysikk. Inntil 1800tallet jobbet fysikere også med andre
vitenskapsområder, først og fremst matematikk,
men også filosofi, kjemi, biologi eller som
ingeniør. Et typisk arbeidsområde for fysikere i
dag er å etterprøve teorier gjennom fysiske
eksperimenter eller å overføre teoretisk viten til
fysiske prosesser.
PHYSICS: Fysikk, naturfag, studiet av lovene
som bestemmer universets struktur med
referanse til materie og energi. Fysikk er ikke
opptatt av de kjemiske forandringene som
forekommer, men kreftene som eksisterer

mellom objektene og relasjonene mellom stoff
(materie) og energi. Tradisjonelt er fysikk oppdelt
i studiet av elektrisitet, lyd, magnetisme,
mekanikk, stråling (lys) og varme, og andre
fenomener som ikke forandrer materiens
kjemiske sammensetning. Nå er også kvantemekanikk og atom-, kjerne- og partikkelfysikk
fagområder innen fysikken (Se: Quantum theory),
faktisk kan en si at kvanteelektrodynamikken (Se:
Quantum electrodynamics) og kvantekromodynamikken (Se: Quantum chromodynamics)
fundamentalt sett omfatter alt det fysikken
beskjeftiger seg med. Fysikk som studerer
himmellegemene og deres relasjoner kalles
astrofysikk, studiet av jordens fysikk kalles
geofysikk og studiet av de fysiske aspekter i
biologien, kalles biofysikk. Fysikk har gjennom
tidene sammenfattet mange fenomener i få
teorier, f.eks.: bevegelse er knyttet til varme og
lyd, elektrisitet er knyttet til magnetisme, lys og
optikk (lys er elektromagnetiske bølger), teorien
om gravitasjon står fortsatt alene, elektronteorien
beskriver materien. Forståelsen av hva tid og rom
er også fysiske fenomen og opptar fysikerne.
Kvantemekanikken innen fysikken forsøker å
forklare en rekke fenomener som hvorfor et
oksygen atom binder seg med to hydrogen
atomer og gir vann, slik at fundamental teoretisk
kjemi er fysikk.
PHYSIOGENESIS: Fysiogenese, differensieringen i et embryo som leder til markerte
forskjeller mellom og innen regioner av embryoet.
PHYSIOGNOMY: Fysiognomi, ansikt, ansiktsutrykk, studiet i å lese menneskets karakter ut fra
ytre karakteristika eller form og strukturen til
naturlige samfunn.
PHYSIOGRAPHY: Fysiografi, fysisk geografi, et
studium som omfatter geomorfologi, pedologi og
biografi. Fysiografisk refererer spesielt til
karaktertrekk ved jordens overflate.
PHYSIOLOGIC(AL): Fysiologisk, med referanse
til de normale fysiologiske funksjoner i en kropp.
PHYSIOLOGICAL ECOLOGY: Fysiologisk økologi, studiet av organismenes funksjon i relasjon
til deres omgivelser. Se: Ecophysiology.
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PHYSIOLOGICAL LONGEVITY: Fysiologisk
levealder, dem maksimale levealder til en
organisme som dør av høy alder under optimale
forhold uten stress.
PHYSIOLOGICAL RACE (Physiological form):
Fysiologisk rase, en rase karakterisert gjennom
sin spesielle fysiologi, dvs. en art som omfatter
forskjellige individer eller former som er
morfologisk like, men som avviker i fysiologiske
karakterer fra hverandre. En fysiologisk rase kan
innen f.eks. mykologi, angis med bokstav, tall,
etc.
PHYSIOLOGICAL SALINE: Fysiologisk saltløsning, en løsning som man kan holde dyr, vev
eller celler i en tid for eksperimenter uten
patologiske forandringer eller ødeleggelse av
cellene. Slike saltløsninger er isoton og har den
samme pH som kropps eller cellevæskene.
Ringers løsning er et eksempel på en slik
fysiologisk saltløsning, den er en blanding
mellom kaliumklorid, kalsiumklorid, natriumklorid
og natriumbikarbonat.

cellefysiologi, endokrinologi, neurofysiologi og
sansefysiologi.
PHYSIQUE:
Konstitusjon,
legemsbygning, ytre.

fysikk,

styrke,

PHYSOGASTRY: En unaturlig forstørrelse av
bakkroppen (abdomen) som en kan finne hos
enkelte arter insekter.
PHYSOMETRA: Utvidelse av uterus pga. gass.
-PHYTA: Bokstavendelsen på en divisjon
(Division) innen botanisk (planter og alger)
nomenklatur.
PHYTAL ZONE: Den grunne delen av innsjøer
som kan opprettholde en rotfestet bunnvegetasjon.
-PHYTINA: Bokstavendelsen på en underdivisjon
(Subdivision) innen botanisk (planter og alger)
nomenklatur.
-PHYTIUM: Suffiks som betyr plantesamfunn.

PHYSIOLOGICAL SYSTEM: Fysiologisk system,
et kompleks av vev og organer som er ansvarlig
for større biologiske kroppsfunksjoner, som
reproduksjonssystemet,
sirkulasjonssystemet,
det sentrale nervesystem og respirasjonssystemet.
PHYSIOLOGICAL TRADE-OFF: Konflikten mellom to fysiologiske prosesser i et individ som
konkurrerer direkte med hverandre for begrensede ressurser.
PHYSIOLOGY: Fysiologi, studiet av de normale
fysiske prosesser og metabolske funksjoner i
levende organismer, dyr eller planter, dvs.
kroppenes virkemåte som omfatter alle indre
kjemiske funksjoner og prosesser som gjør at en
organisme lever, som metabolisme, hormonregulering, næringsopptak, respirasjon, reproduksjon og ekskresjon, sansing og overførsel av
stimuli, bevegelse og motoriske mekanismer.
Fysiologisk forskning omfatter derfor de kjemiske
og fysiske prosesser i organismene og ikke
minst, deres samvirke med organismens ytre
miljø. Fysiologisk forskning er delt opp i
forskjellige fagområder, f.eks. adferdsfysiologi,

PHYTO-: Prefiks som betyr plante eller det som
kommer fra planter.
PHYTOBENTHOS. (1) Fytobenthos, et bunnlevende plantesamfunn; (2) Den delen av bunnen
i en elv eller vann som er dekket av bunnvegetasjon. Se: Geobenthos.
PHYTOBIONT: Fytobiont, en plante som lever i
en symbiose, f.eks. plantepartneren i en sopprot
(mycorrhizae).
PHYTOBIONTIC (Phytobiotic, Planticolous):
Fytobiontisk, organismer som tilbringer mesteparten av sitt aktive liv på eller i planter.
PHYTOBIOTIC: Fytobiotisk, det leve inni planter.
PHYTOCHEMISTRY: Fytokjemi, taksonomi på
planter basert på deres kjemi.
PHYTOCHROME:
Fytokrom,
proteinbasert
pigment som forekommer i små mengder i
mange planteorganer og som er involvert i de
fotoperiodiske responser og andre fotoreaksjoner
hos plantene. Fytokromene forekommer i to
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reversible former, en fysiologisk aktiv form i lys
og en inaktiv form i mørke. Den aktive formen
regulerer mange prosesser i plantene, ikke minst
blomstringen.
PHYTOCIDE: Fytocid, plantemiddel, kjemiske
middel som brukes for å drepe planter eller
kontrollere plantevekst. Se: Herbicide.
PHYTOCLIMAX: Fytoklimaks, en klimaksvegetasjon i relasjon til klimaforholdene. Se:
Sere.

PHYTOID: (1) Fytoid, planteliknende; (2) Enhver
sykdom forårsaket av planteparasitter..
PHYTOLITH: Fytolitt, mikroskopiske avleiringer,
vanligvis silisiumdioksid (silica, SiO2), av
karakteristisk form og størrelse. Fytolitter
innleires i tennene hos planteetere, herbivorer,
som eter de plantene som produserer dem og
som derfor kan benyttes av paleontologene til å
bestemme dietten til utdødde dyr.
PHYTOLOGY: Se: Botany.

PHYTOCOENOLOGY: Se: Phytososiology.

PHYTOME: Fytom, et plantesamfunn.

PHYTOCOENOSIS: Fytocoenose, alle plantene
som vokser på et gitt sted, dvs. den del av
biocoenosen som omfatter primær produsentene.
Se: Coenosis.

PHYTON: Den minste frie enhet (fragment) av en
plante som kan utvikles til en ny plante.
PHYTONE: Fyton, et proteolytisk
plantemateriale, brukt i visse media.

fordøyd

PHYTOEDAPHON: Plantesamfunn i jorden.
PHYTOGENIC: Fytogenisk, som oppstår fra eller
er forårsaket av planter.
PHYTOGEOGRAPHICAL REGIONS: Fytogeografiske
regioner,
de
hovedgeografiske
inndelinger av verden som kan karakteriseres
gjennom sin floristiske sammensetning. De 6
områdene som vanligvis benyttes er: Antarktisk,
Australia, Boreale områder, Noetropiske områder, Paleotropiske områder og Sør-Afrika.
PHYTOGEOGRAPHY (Botanical geography,
Plant geography): Plantegeografi, den gren av
biogeografien som omfatter studiet av den
geografiske utbredelsen av planteartene i
relasjon til klima og jordbunnsforhold, og deres
påvirkninger på jordens overflate. Faget omfatter
alle aspekter ved plantenes utbredelse, fra hva
som styrer og kontrollerer utbredelsen av de
enkelte planteartene til hvilke faktorer som avgjør
sammensetningen av plantelivet (floraen) på et
gitt sted eller under en gitt tidsperiode. Se:
Biogeography, Plant geography og Zoogeography.
PHYTOHORMONE: Plantehormon, hormoner
som medfører at plantevev svarer ved å uttrykke
spesifikke gener.

PHYTONCIDE: En generell term for enhver
substans som produseres av en plante og som
gir planten resistens mot en parasittisk infeksjon
eller sykdom ved å drepe, nøytralisere eller
inhibere veksten av parasitten eller patogenet.
PHYTOPARASITE: Planteparasitt, en parasittisk
plante som infiserer og lever på andre planter.
PHYTOPATHOLOGY: Fytopatologi, studiet av
plantesykdommene.
PHYTOPHAGE: Fytofag, konsumenter (Se:
Consumer) som eter planter eller suger
plantesaft. Se: Herbivorous.
PHYTOPHAGOUS (Herbivorous): Som er
planteetende, det å ete planter eller plantemateriale. Se: Herbivorous.
PHYTOPHENOLOGY: Fytofenologi, studiet av
periodiske fenomener knyttet til planter slik som
for eksempel blomstring og løv felling.
PHYTOPHILOUS: Det som lever, trives og
vokser på planter, eller som eter planter.
PATHOPHOBIA (Nosophobia): En unormal og
irrasjonell frykt for sykdommer elle rog lide av
sykdommer.
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PHYTOPLANKTON: Planteplankton, fytoplankton, planktonisk planteliv, de frittflytende
mikroskopiske fotosyntetiserende organismer i de
lag av vannmassene der lyset er tilstrekkelig for
at en fotosyntese kan finne sted. Fytoplanktonet
omfatter grupper som f.eks. frittsvevende
mikroskopiske diatomeer, dinoflagellater, alger,
algekolonier eller andre klorofyllinneholdende
protoktister. Nær havets overflate finnes mange
millioner av dem per m3. De er meget viktige da
de representerer primær produsenetene for alt
akvatisk liv. Fytoplankton er sagt å være
ansvarlig for opptil ¼ del av sur nedbør i Europa
pga. algenes produksjon av dimetyl sulfid som
omdannes til svoveldioksid i atmosfæren som gir
sur nedbør. Se: Plankton og Zooplankton.
PHYTOPLEUSTON: Fytopleuston, planter som
flyter fritt i akvatiske habitater.
PHYTOSIS: Fytose, en sykdom forårsaket av en
planteparasitt.

PHYTOZOON (Zoophyte): Plante-lignende dyr,
virvelløst dyr som f.eks. en korall eller svamp,
som mer eller mindre ligner en plante i utseende
eller vekstmåte.
PI: Forkortelse for: Inorganic phosphate.
PL: Se: Isoelectric focusing.
PIAN: Se: Yaws og Treponematosis.
PIAN BOIS: Se: Espundia.
PICA: (1) Pika, psykiatrisk (u)vane eller unormal
lyst til å ete ting eller stoffer som ikke er mat og
som normalt ikke etes, som f.eks. aske, kalk, hår,
leire eller jord. Fenomenet kan forekomme
spesielt hos barn; (2) Størrelsesenhet lik 12
punkter, ca 4,2 mm (1/6 inch); (3) Bokstavstørrelse lik 10 karakterer per inch, ca. 3,9 per
centimeter. Se: Inch.
PICEOUS: Bek-svart, brunlig til rødlig svart.

PHYTOSOSIOLOGY: Fytososiologi, studiet av
plantesamfunn, dvs. vegetasjonen og plantesamfunnenes organisering, utvikling, geografiske
utbredelse og klassifisering.
PHYTOSUCCIVOROUS: Det å ete eller suge
plantesaft, sevje.
PHYTOTELMATA: Små dråper, pytter eller
dammer med vann i eller på planter, ofte ved
basis av bladene.
PHYTOTELMIC: Fytotelmisk, brukt om små
organismer som bebor små pytter eller dammer
med vann som kan forekomme i eller på
plantene.
PHYTOTERATOLOGY (Plant teratology): Fytoteratologi, studiet av misdannelser og misfostre
blant planter.

PICKEREL: Liten gjedde (Esox lucius), fisk i
familien gjeddefisker (Esocidae).
PICO- (p): Pico-, prefiks i det metriske system
som viser til en enhet x 10-12, f.eks. 10-12 farad er
1 picofarad (pF).
PICOFARAD: En-trilliontedel (10-12) av én Farad.
Picogram, en-trilliontedel (10-12) av ett gram;
Picoliter, en-trilliontedel (10-12) av én liter;
Picomole, en-trilliontedel (10-12) av én mole;
Picosecund, en-trilliontedel (10-12) av ett second.
Picoplankton, plankton organismer 0,2 – 2 μm i
diameter (Se: Plankton). Se: Farad, Gram, Litre,
Mole og Second.

PHYTOTOXIC: Fytotoksisk, omfatter: (a) Toksin
giftig for grønne planter, (b) stoff produsert av en
mikroorganisme og som er aktivt mot planter,
planteceller eller vev, og (c) toksin (phytotoxin)
produsert av en plante.

PICORNAVIRIDAE: Klasse IV RNA virus med
enkelttrådet RNA som omfatter to grupper: (a)
Enterovirus som infiserer tarmen, men som også
omfatter poliovirus som infiserer det sentrale
nervesystemet og forårsaker poliomyelitt, og (b)
Rhinovirus som infiserer de øvre deler av
respirasjonssystemet og omfatter vanlig forkjølelsesvirus, munn- og klovsyke virus i kveg, sauer
og griser, og hepatitt A.

PHYTOTRON: Fytotron, et hus hvor planter kan
vokse under kontrollerte betingelser.

PIE: Skjære (Pica pica), fugl i kråkefuglfamilien
(Corvidae).
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PIEBALD (Pied): Flekket, spraglet, broket,
skimlet, med forskjellige farger, særlig svart og
hvitt. En skimlet hest har hårlag som består av
hvite og fargede hår, og kan være gråskimmel
eller kontstantskimmel (dvs. farge + skimmel:
Brunskimmel, rødskimmel, svartskimmel).

parker og hager), skogduer (Columba oenas;
ligner både på brevdue og bydue, men er nokså
sjelden i Norge), og tyrkerduer (Streptopelia
decaocto; dueart som har blitt en vanlig kulturfugl
i byer og parker i Norge). Pigeonry, dueslag,
duehus.

PIE CHART (Circle graph): Sektordiagram,
sirkulært diagram der radier deler sirkelen i
sektorer proporsjonale i vinkel og areal med de
relative størrelsene til de kvantitetene som er
målt og skal illustreres.

PIGEON MALARIA: Duemalaria, sykdom som
skyldes infeksjon med protozoen Haemoproteus
columbae i fugl.

PIEDMONT: Forland, foten av et berg, den slake
skråningen mellom det bratte fjellet og
slettelandet utenfor. Piedmont bre (piedmont
glacier) refererer til en flat, sterkt utvidet bretunge
i bredden som dannes når en dalbre flyter ut over
en flate nedenfor en fjellkjede (Se: Glacier).
PIERCE: Gjennombore, perforere, gjennomtrenge, trenge igjennom, trenge inn, bore seg inn
i, trenge fram.
PIEZO-: Prefiks som betyr trykk. Piezometer,
trykkmåler for væsker.
PIG: Gris, tamgris, svin, tamsvin (Sus scrofa
domesticus), underart av villsvin (Sus scrofa). I
vitenskapelig sammenheng blir tamgrisen også
referert til som Sus domesticus. Tamgrisen deles
inn i et ukjent antall tamgrisraser rundt om i
verden. Siden tamgris og villsvin er samme art,
kan de også parre seg og få forplantningsdyktig
avkom. Et ukastrert hanndyr kalles «råne», mens
hunnen kalles «su(gge)» eller «purke». En
kastrert hanngris kalles vanligvis «galt(e)».
Avkommet kalles «grisunger», men fra ca. 2 - 3
måneder gamle benevnes de gjerne «kultegriser», da er ungene avvendt. Grisunger som
ales opp med tanke på kjøttproduksjon, kalles
«smågris» til de veier cirka 20 kg; «slaktegris» er
større griser som er oppfôra for kjøttproduksjon.
PIGEON: Due, fugl fra fuglefamilien Columbidae
med over 40 slekter. Artene av duer som forekommer i Norge er: Brevduer (Columba livia;
nedstammer fra klippeduene), byduer (Columba
livia var. domestica; variant av brevduen som har
etablert seg i vill tilstand i bebodde områder),
ringduer (Columba palumbus; lever i de fleste
skogstyper og har de senere år tilpasset seg

PIGMENT: (1) Pigment, substans brukt som
fargemiddel; (2) Tørt, vanligvis uløselig fargestoff
som blandes med vann, olje eller annet substans
for produksjon av maling eller lignende produkter;
(3) Substans (biokrom) slik som melanin eller
klorofyll som produserer de karakteristiske
fargene i vevet hos dyr og planter. Stoffets
biologiske funksjon behøver ikke være assosiert
med fargen, men kan ha en rekke andre
funksjoner. Pigmenter kan omfatte bl.a. blodpigmenter (f.eks. hemoglobin og hemocyanin
som gir blodet dets farge, men hvis oppgave er å
frakte oksygen i kroppen), hudpigmenter (f.eks.
xanthofyll og melanin som er det brune eller
svarte pigmentet hos dyr som beskytter mot
ultrafiolett lys og også kan benyttes for kamuflasje), fjærpigmenter (som gir farge hos fugl og
har betydning for paring), synspigmenter (over
100 forskjellige lysabsorberende substanser
konsentrert i netthinnens fotoreseptorer som gir
dyr evnen til å reagrere på lys), og klorofyll (som
er plantenes fotosyntetiske pigment som farger
plantene grønne).
PIKE: (1) Gjedde (Esox lucius), fisk i gjeddefamilien (Esocidae); (2) Spyd, pigg, brodd, lanse,
spidde.
PILES: Hemoroider, utvidede vener, «varice» i
endetarmsåpningen, anus. Hemoroider (egentlige åreknuter) oppstår ofte og er vanlig hos de
som sitter eller går mye, ved høyt stressnivå og
ved overvekt. På grunn av høyt østrogennivå
under graviditeten, blir hemoroider vanligere fordi
østrogen løser opp bindevev i åreveggene. Det
antas at 50 - 85 % av verdens befolkning vil få
hemoroider i løpet av livet.
PILEUS: Sopphatten, den avflatete, konvekse
eller konkave, sporebærende strukturen hos
mange av stilksporesoppene (Basidiomycota)
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som er festet til en stilk og som har under,
kantstilte, radiære skiver eller porer (rør).
PILIDIUM LARVA: Pilidium larve, frittsvømmende planktonisk larve hos slimmark (nemertiner) som utvikles direkte fra en gastrula. Se:
Gastrula.
PILIFEROUS: Som bærer hår. Se: Pilose.
PILL, THE: Pillen, befruktningshindrende pille
som er basert på hunnlige kjønnshormoner. De
kombinerte pillene inneholder både østrogen og
progesteron og stopper både eggedannelsen og
gjør slimet i livmorhalsen sæddrepende. De er 99
% effektiv. Minipillen inneholder bare progesteron
som forhindrer at det befruktede egget implanteres i uterusveggen. Minipillen er ikke fullt
så sikker, men har færre bivirkninger.
PILLOW LAVA: Lava som trenger fram under
vann, og karakterisert med sin pute-formede
topografi. Se: Lava.
PILOSE (Pilous): Håret, tett behåret, vanligvis
dekket med bløte, fine og korte hår (eller dun).
PILUS (pl. Pili, Fimbrium): (1) Hår eller hårlignende struktur; (2) Pilus, konjugasjonskanal,
tynne, hule, hår-lignende protein strukturer av
varierende diameter og lengde (mindre enn en
flagell) på den ytre overflaten av bakterier og som
er involvert i overførselen av DNA under
konjugasjon, og sammen med andre slike
strukturer, i fastheftelse (klebing, adhesjon). Pilus
forekommer på celleoverflaten hos Gramnegative bakterier som inneholder visse typer av
konjugerte plasmider (som spesifiserer pili). Det
forekommer to typer, en som kodes gjennom
plasmider og er involvert i paringen mellom
bakterier (conjugative (sex) pili) og en som kodes
fra bakteriens kromosom (common pili). Se:
Conjugation.
PIMPLE: Kvise, kveise, filipens, liten rød og
blære-lignende (pustular) flekk på huden.

vokser vilt i Norge. Det er beskrevet rundt 100
varianter av furu, men kun 3 - 4 er allment
akseptert. De viktigste underarter/varianter er: P.
s. var. sylvestris, furu (nominatformen: Spania,
Skottland, Norden, Sibir), P. s. var. lapponica,
lappfuru (Nordkalotten), P. s. var. hamata
(Balkan, Tyrkia, Kaukasus), P. s. var. mongolica
(Mongolia, Sibir, Kina), og P. s. var. nevadensis,
nevadafuru (Spania, Sierra Nevada). Furuene
har vindbestøving, det går to år fra blomstring til
frømodning. Furua som innvandret til Norge like
etter siste Istid for ca. 10 000 år siden,
forekommer over hele landet opp til 1 000 moh.
Pine tree, nåletre.
PINEAL: (1) Kongle-formet; (2) Av eller relatert til
pineal gland, konglekjertelen (epifysen, pinealorganet), en endokrin kjertel over mellomhjernen.
Kjertelen produserer hormonet melatonin som
regulerer døgnrytmen, og for dyr, sesongmessige
forandringer i fjær- og pelsfarge, reproduksjonen,
vinterdvale og migrasjon.
PINEAPPLE (Pine): Ananas (Ananas comosus),
en art i ananasfamilien (Bromeliaceae). Planten
stammer opprinnelig fra Sør- og Mellom-Amerika,
nord til Mexico. Navnet kommer fra karibiske
indianerstammer som kalte frukten anana, som
betyr «ypperlig frukt». Man regner med at det
finnes omkring 16 forskjellige ananas arter; noen
arter er populære som stueplanter, som f.eks.
Ananas bracteatus.
PINION: (1) Vinge, vingespiss, enden på en
fuglevinge inkludert flyvefjærene; (2) En fuglevinge som brukt under flukt.
PINIONING: (1) Forhindre fra å bevege seg eller
unnslippe gjennom å holde eller binde armene;
(2) Stekking, vingestekking, fratagelse av en
fugls evne til å fly ved å kutte vingen ved
håndrotsbenet når fuglen er ung og benet enda
bløtt. Slike fugler er permanent ikke i stand til å
fly. Metoder for å produsere midlertidig flyveudyktighet, omfatter oppbinding av vingene
(brailing) eller å klippe flyvefjærene (clipping).

PINCERS: Klo, tang, knipetang; enhver struktur
som ligner den gripende enden av en knipetang
eller klo.

PINKY: (1) Lyserød, rødlig; (2) Liten, lillefingeren
(pinkie), lilletåen; (3) Relatert til homoseksualitet.

PINE: (1) Furu, furutre (Pinus sylvestris), bartre i
furufamilien (Pinaceae), den eneste arten som

PINNA: Utstående kroppsdel, vinge, finne, kam,
fjær, ytre øre (hos pattedyr).
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PINNAFID: Vinger som er dypt delte.
PINNATE: Fjær-formet, finnet, karakterisert med
en hovedstamme og grener langs hver side.
PINNIGRADE: Gang eller bevegelse ved hjelp av
svømmeføtter eller luffer.
PINNOCK: Meis, meisefugl. Meisefamilien
(Paridae) som er små fugler med korte, rette og
vanligvis koniske nebb, og små fjærkledde
nesebor, omfatter sju i Norge: Blåmeis
(Cyanistes caeruleus), granmeis (Poecile montanus), kjøttmeis (Parus major), lappmeis (Poecile cinctus), løvmeis (Poecile palustris), svartmeis (Periparus ater) og toppmeis (Lophophanes
cristatus). Det er også andre fuglearter med meis
i navnet, men som ikke tilhører meisefamilien.
For eksempel stjertmeis (Aegithalos caudatus) i
stjertmeisfamilien (Aegithalidae) og spettmeis
(Sitta europaea) i spettmeisfamilien (Sittidae).
PINOCYTOSIS (Fluid endocytosis): Pinocytose, celledrikking, en form for endocytose; aktivt
opptak av væske og oppløste substanser i en
celle gjennom invaginasjon og avsnøring av
celleoverflaten (cellemembranen) med dannelse
av små vesikler (væskedråper) i selve cytoplasmaet, et membran-omgitt rom (pinocytotisk
vesikkel, pinosom) som inneholder den opptatte
næringsvæsken. Disse pinocytotiske vesiklene
fusjonerer så med endosomer for å nedbryte
(hydrolysere) partiklene ved hjelp av ATP
(adenosin trifosfat) som energikilde. Pinocytose
forekommer hos forskjellige typer av eukaryotiske
celler, f.eks. amøber og makrofager; hos mennesket foregår prosessen primært ved absorpsjon
av fett partikler. Se: Endocytosis, Endosome,
Phagocytosis og Pinosome.
PINOSOME: Pinosom, en intracellulær vesikkel
som inneholder materialet som er opptatt gjennom pinocytose. Se: Pinocytosis.
PINT: Pint, 1/8 gallon (0,568 liter).
PINTA (Mal del pinto; Spotted sickness):
Kronisk infeksiøs sykdom på mennesket som
forårsakes av den Gram-negative bakterien
Treponema carateum, som forekommer i Sentralog Sør-Amerika. Bakterien forårsaker flekker av

unormalt farget eller avfarget hud, annet vev blir
sjelden infisert. Se: Venereal diseases.
PINTO: Flekket, spraglet, spettet; hest med
flekkvise markeringer av hvitt og en annen farge.
Se: Piebald og Skewbald.
PINWORM INFECTION (Pinworm): Trådmarkinfeksjon, samlebetegnelse for pattedyr infeksjoner med rundmarkarter innen familien Oxyuridae (f.eks. Oxyuris equi, Enterobius vermicularis (barnemark), Syphacia spp., Passalurus
ambiguus). Se: Enterobiosis.
PION (π): Pion, en type meson (hver poin består
av en kvark og en antikvark) som er subatomære
partikler dannet gjennom en kombinasjon mellom
kvarker og antikvarker.
PIONEER: (1) Pionér, banebryter, en som åpner
opp for nye tankebaner, forskning eller utvikling;
(2) Eventyrer som våger å reise inn i ukjente
områder for å slå seg til; (3) Innen økologi, de
første organismer, populasjoner, arter (pioner
species) eller samfunn som invaderer og
etablerer seg i et nytt, bart og åpent område, eller
på et område tidligere ødelagt av mennesket, og
derigjennom starter en ny økologisk suksesjon.
Se: Colonization.
PIONEER COMMUNITY: Pionersamfunn, organismer som har etablert et nytt samfunn i et
tidligere ubebodd område; på bar grunn.
PIPE-STEM FIBROSIS: Fortykkelse av gallekanalen, spesielt pga. schistosomose. Se:
Schistosomosis.
PIPETTE: Pipette, trangt, vanligvis kalibrert
(inndelt) rør som benyttes til å suge opp væske
(som holdes inne gjennom å lukke den øvre
enden) for overførsel eller mål av volum.
PIPIT: Piplerke, artsrik slekt (Anthus spp.) av
spurvefugler (Passeriformes).
PIRACY: Se: Kleptoparasitism.
PIRANHA: Piraya (spansk piraña, portugisisk
piranha), fellesbetegnelse for flere arter av
karpelakser (Characidae) med meget skarpe
tenner og en lengde på rundt 15 - 25 cm.
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Pirayaene lever i elvene i Sør-Amerika,
hovedsakelig i Amazonas, samt i Guyana og
Paraguay. Arten Pygocentrus piraya lever i elva
Rio São Fransisco i Brasil. Pirayaer lever stort
sett av frø, plantemateriale, og som predatorer og
åtseletere på andre fisk. De har et uberettiget
rykte på seg for å være menneskeetere.

enkelt blomst omfatter fra én til en gruppe
støvveier. Fruktemne ble tidligere kalt støvvei og
pistill. Et fruktemne hos en blomsterplante består
av en fruktknute (frøemne og frøstol), griffel og et
arr. Pistillate, det å ha hunnlige reproduksjonsstrukturer (Se: Stigma, Style og Ovary).
Se: Carpel og Flower.

PIROPLASMOSIS: Piroplasma, et tidligere navn
på Babesia. Se: Babesiosis.

PIT: Hull, grav, grop, gruve, hule, sjakt, naturlig
eller kunstig; (2) Dyregrav, hull i gjorden brukt
som felle (Se: Pitfall); (3) Arr, kopparr; (4) Kampplass for haner, hisse mot hverandre; (5) Armpit,
armhule.

PIRY FEVER: Virusinfeksjon (Rhabdoviridae,
slekt Vesiculovirus) som smitter mennesket gjennom mygg, utbredt i Brasil.
PIRIFORM (Pyriform): Det å være bønneformet, pære-formet.
PISCES: (1) Fisk (Ichthyes), typologisk dyregruppe som omfatter alle fiskene, tre grupper:
Kjeveløse fisk (jawless fish, Agnatha), bruskfisker
(cartilaginous fish, Chondrichthyes) og benfisker
(bony fish, Osteichthyes). Tetrapodene, de
firbente virveldyrene (Se: Tetrapoda), stammer
fra kvastfinnefiskene (Coelacanthiformes), så
kladistisk er de er også fisk, men tradisjonelt
betraktes fisk som parafyletisk ved å utelukke
tetrapodene (amfibier, krypdyr, fugl og pattedyr)
(Se: Paraphyletic); (2) Fiskene, konstellasjon i
dyrekretsen sør for Andromeda tåken, eller et
menneske født under dette tegnet.
PISCICOLOUS: Som lever i eller på fisk.
PISCIFORM: Det å være fiske-formet.
PISCINE: Av, relatert til eller karakteristisk for en
fisk eller fiskene.
PISCIVOROUS (Ichthyophagous): Fiskeeter,
som eter fisk.
PISCICULTURE: Kultivering av fisk, fiskefarm for
avl, klekking og/eller produksjon av fisk under
kontrollerte betingelser, og hovedsakelig for mat.
Se: Aquaculture.
PISIFORM: Det å være erte-formet; rundt lite
legeme.

PITCH: (1) Slå ned, drive ned, feste i jorden; (2)
Kaste, hive, kyle; (3) Helling, skråning; (5) Sted,
plass, fiskested, kastested; (6) Innen fysikk, trinn,
tonehøyde, fastsette tonehøyden av, en subjektiv
lydkvalitet som bestemmer lydens posisjon i en
toneskala. Tone kan måles som frekvensen til
den rene tonen av en gitt intensitet, som betraktet
av et normalt øre har samme plassering i
toneskalaen. Tonen måles i frekvens, men er
også avhengig av lydkvalitet og lydstyrke.
Ettersom intensiteten øker, vil tonene i de
lavfrekvente områdene bli senket og tonene i de
høyfrekvente, hevet; (7) Innen genetikk, pitch,
antall basepar per omdreining av DNA dobbeltspiralen; (8) Innen kjemi, svart til mørk, viskøs
substans som rest etter destillasjon av organisk
materiale, spesielt tjære.
PIT COAL: Stenkull, kull, kol, fellesbetegnelse på
en rekke karbonholdige organiske bergarter, stort
sett dannet av planterester. Kull deles vanligvis
inn i tre hovedtyper, basert på innkullingsgrad: (a)
Brunkull, lignitt (lav innkullingsgrad (65 - 80 %
karbon), (b) bituminøst og sub-bituminøst stenkull
(middels innkullingsgrad (80 -90 % karbon), og
(c) antrasitt (høyest innkullingsgrad (90 - 98 %
karbon).
PITFALL (Pitfall trapp): (1) Fangstgrop, fallgruve, dyregrav, felle, snare; (2) Innen økologi,
en nedsenkning i jorden der kanten er i flukt med
jordoverflaten. Slike feller lages av enkelte virvelløse dyrearter for fangst av bytte, og av mennesket for det samme eller for å undersøke og
forske på forekomsten av diverse dyrearter i et
terrestrisk økosystem.

PISTIL: Fruktemne, det sentrale sett av hunnlige
reproduktive organer i en blomst, og som i en
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PITH: (1) Marg, det bløte, svampaktige vevet i
midten av stenglene til de fleste vaskulære
planter (karplanter); (2) Den bløte indre
substansen i hår eller fjær; (3) Ryggmargen; (4)
Det essiensielle eller den sentrale delen; (5)
Styrke, kraft, energi, vitalitet, handlekraft.
PITHECANTHROPUS: Pithecanthropus, slekten
som Homo erectus tidligere var plassert under.
-PITHEC- (-pithecan-, -ptheco, -pthecus): Affiks
som betyr ape.
PITHECOPHOBIA: Frykten med tanken på at
aper er menneskenes forfedre. Det korrekte er at
apene og mennesket har utviklet seg hver for seg
fra det samme utgansgpunkt.
PIT PRIVY: Latrine, primitiv innretning (grop eller
grøft) for avføring og urin (som dekkes til).
PITTING: Gravrust, korrosjon. Pit work, gruvearbeid.
PITYRIOSIS NIGRA (Tinea nigra): Ufarlig
(benign) dermatomykose på mennesket som
ytrer seg som brunlige til svarte flekker, vanligvis
på håndflatene, og som skyldes soppartene
Exophiala werneckii (=Cladosporium wernickii)
eller Stenella araguata (C. castellanii). Se: Ringworm.
PITYRIOSIS VERSICOLOR (Tinea versicolor):
Mild, kronisk, dermatomykose på mennesket som
forårsakes av sopparten Malassezia furfur.
Soppen danner flate, svakt hevede, brune eller
lysebrune flekker som gradvis øker i størrelse og
smelter sammen. Flekkene opptrer særlig på
brystet, ryggen, nakken og armene. Se: Ringorm.
PIVOT: (1) Pinne som noe roterer rundt; (2) Ting
eller person som har en sentral rolle, hovedrolle
eller funksjon.
PIVOTAL: (1) Svingende, roterende, dreibar,
svingbar. (2) Vesentlig, viktig, avgjørende, av
vital eller sentral betydning.
PK: Forkortelse for: Pyruvate kinase.
PKD (Proliferic kidney disease): (1) Forkortelse
for: Proliferic kidney disease, sykdom på lakse-

fisk som kan ha økonomisk stor betydning,
spesielt på yngel. Sykdommen forårsakes av en
uklassifisert protozo (Sphaerospora-lignende)
som antagelig har tilknytning til artene i Myxozoa.
Beskrevet for første gang i 1974, nå en av de
viktigste sykdommene i ørretoppdrett i Europa og
USA; (2) Forkortelese for: Polycystic kidney
disease, nyresykdom på mennesket som skyldes
en genetisk feil karakterisert ved forandringer i
nyrekanalene og utvikling av en rekke cyster i
nyren; sykdommen kan ramme alle alderstrinn.
PL: Forkortelse for: (1) Picoliter (1 ml =
1 000 000 000 picoliter); (2) Flertall, plural.
PLACEBO: (1) Placebo, uvirksom farmakologisk
substans som har en positiv effekt fordi den som
inntar substansen selv føler eller tror den er
fordelaktig; (2) Et eller annet virkningsløst som
benyttes for å berolige eller mildne en annen.
PLACE IMPRINTING (Home imprinting, Site
imprinting): Evnen mange dyrearter har til å
kjenne igjen en spesiell geografisk lokalitet som
et resultat av en eller annen form for tidligere
erfaring, spesielt i særlig sensitive juvenile
perioder. Fenomenet er kjent hos fisk, f.eks. hos
laks, og en rekke fuglearter. Mekanismene kan
være mange, fra lukt i omgivelsene til en spesiell
topografi, eller til og med stjernemønsteret.
PLACENTA: (1) Morkake, placenta, vaskulær
struktur i uterus som er diagnostisk for placentale
pattedyr, dvs. gruppen Eutheria, i motsetning til
de to andre gruppene pattedyr: Kloakkdyr (Monotremata) og pungdyr (Marsupialia). Morkaken gir
fosteret et festested i uterus (livmorveggen)
gjennom navlestrengen (umbilical cord) som
også nærer barnet. Morkaken som er bygget opp
av et embryologisk vev, gir en nær fysiologisk
assosiasjon og kommunikasjon mellom fosteret
og morens blodsirkulasjon der det skjer en
utveksling av oksygen, føde, antistoffer og
avfallsprodukter. Men det er ingen direkte kontakt
mellom de to blodsystemene, de er adskilt av en
tynn membran som tillater oppløste stoffer å
diffundere fra det ene systemet til det andre.
Dessverre kan giftstoffer og virus (HIV) også
overføres på samme måte mellom moren og det
voksende embryoet. Morkaken fungerer også
som en endokrin kjertel og utskiller progesteron
og små mengder av østrogen. Morkaken utskilles
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etter fødselen som del av etterbyrden; (2)
Blomsterbunn.
PLACENTAL: Det å ha en morkake. Se: Placenta.
PLACID: (1) Stille, rolig, uforstyrret av virvar og
uorden; (2) Fredelig, blid, mild, ikke lett opprørt
eller opphisset.
PLACO- (Plac-): Prefiks som betyr brett, nettbrett, flat plate.

person i de alvorligste tilfellene når lungene er
infiserte. I mennesket forekommer pest i tre
kliniske former (bubonic form, pneumonic form,
septicemia). Smitte mellom mennesker kan også
forekomme via den mindre effektive menneskeloppen (Pulex irritans). Den Gram-negative
bakterien, Yersinia pestis (syn. Pasteurella
pestis) som er årsaken til svartedauen, er utbredt
i vestlige deler av USA, Sør-Amerika, Afrika og
Asia. Et utbrudd i Europa i det 1400 århundre
drepte omkring 25 millioner mennesker. Pest kan
ikke eksistere endemisk i menneskepopulasjoner
alene. Se: Diseases of civilization.

PLACOID: Det å være plate-formet.
PLAGI- (Aslant, Oblique, Plagio-): Prefiks som
betyr skjev, skrå, skrånende, på skrå, på snei,
diagonal, oblikk, på tvers.
PLAGIARISM: Plagiat (latin: plagium, opprinnelig
«tyveri av mennesker», «menneskerov»), urettvis
imitasjon, etterligning eller kopiering av et
åndsverk (hele eller deler av) som hevdes og
være noe man har skapt selv; litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk tyveri.
PLAGIOSERE: Plagiosere, plantesuksesjon der
utviklingen er midlertidig stoppet opp pga.
menneskets aktiviteter, dvs. biotiske faktorer,
ikke klima- eller andre fysiske årsaker. Er den
menneskelige påvirkningen av permanent karakter, kalles plagioseren, plagioklimaks. Se: Sere.
PLAGIOTROPISM: Plagiotropisme, vekstespons
hos en plante i en vinkel i forhold til den stimulus
som forårsaket veksten. Røtter som vokser
lateralt ut fra rotstammen er et eksempel på en
plagiogeotropisme med tanke på gravitasjonen.
Se: Photoplagiotropism og Tropism.
PLAGUE (Black death, Pest, Pestilence,
Pestilential fever): (1) Plage, pine, hjemsøke,
være til plage, landeplage; (2) Pestilens, sott,
svartedauen, pest, alvorlig og akutt, og meget
infeksiøs, epidemisk bakterieinfeksjon som
primært infiserer rotter, men kan forårsake store
epidemier hos mennesker. Overføres til mennesket gjennom bitt av lopper (Xenopsylla
cheopis, X. astia og X. brasiliensis på svartrotte;
Ceratophyllus fasciatus på brunrotte) fra rotter og
mus (spesielt når rottene dør, leter loppene opp
nye verter), og gjennom dråpesmitte fra person til

PLAICE: Rødspette (Pleuronectes platessa), fisk
i flyndrefamilien (Pleuronectidae). Norgesrekorden er en rødspette på 5,2 kg (69 cm lang)
tatt på sportfiskeredskap.
PLAIN: (1) Åpen, flat, slette, vidde, jevn mark,
tilnærmet flatt bølgende landskap uten markerte
åser og daler og nesten uten trær; (2) Tydelig,
klar, åpenbar, åpenhjertig, oppriktig, ærlig,
alminnelig; (3) Ren, ublandet med andre substanser; (4) Ordinær, enkel, ukunstlet, likefram,
gjennomsnittlig i status; (5) Ukvalifisert.
PLAN: (1) Fremgangsmåte, steg-for-steg plan for
å fullføre en oppgave; (2) Råd, utkast, foreslått
eller planlagt handlingsmønster, være fremsynt;
(3) Tegning, diagram eller kart som viser arrangeringen eller strukturen av noe; (4) Grunnriss,
disposisjon, systematisk arrangement av ting
eller enkeltdeler av et større hele, organisert
måte å gjøre noe på; (5) Ett av flere tenkte plan
loddrett på synslinjen mellom en observatør og
det objekt som beskrives; (6) Hensikt.
PLANCK’S CONSTANT (h): Plancks konstant,
en fundamental naturkonstant som knytter
energien i ett kvantum (foton) av elektromagnetisk stråling til frekvensen av denne
strålingen. I SI-systemet er størrelsen lik (ca.)
6,626070040 x 10-34 joule per sekund.
PLANE: (1) Jamn, jevn, plan, plan overflate; (2)
Aeroplan, fly eller hydroplan; (3) Vinge, bæreflate
på et fly; (4) Nivå, stadium, trinn.
PLANE OF SYMMETRY: Symmetriplanet, et
medianplan som deler en bilateral symmetrisk
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organisme i to halvdeler som er speilbilder av
hverandre.
PLANE-POLARIZED LIGHT (Linearly polarized
light): Planpolarisert lys, lys som passerer
gjennom et filter som blokkerer alt lys bortsett fra
det som vibrerer (oscillerer) i ett plan. Alle
elektromagnetiske stråler kan plan-polariseres.
PLANET: Planet, himmellegeme som går i bane
rundt en stjerne, som jorden rundt solen. Vårt
solsystem har åtte planeter i bane rundt solen,
fire stenplaneter innerst (Merkur, Venus, Jorden,
Mars) og fire gassplaneter ytterst (Jupiter,
Saturn, Uranus, og Neptun). Pluto regnes ikke
lengre som en planet, men som en dvergplanet i
Kuiper-beltet, en ring av himmellegemer utenfor
den ytterste planeten, Neptun. Planetene skinner
kun ved hjelp av reflektert sollys. Flere av
planetene har måner som går i fikserte baner
rundt dem. Se: Exoplanet.
PLANETESIMAL: Planetesimal, asteroidelignende himmellegeme, tallrike, små opptil noen
kilometer i diameter, sten og meteoritt-lignende
himmellegemer som gikk i bane rundt solen og
som man antar etter hvert ble opphavet til
planetene (protoplaneter). Jorden har vært
bombardert av mange planetesimaler gjennom
tidene, men kraterne er erodert bort.
PLANETIC: (1) Bevegelig, det å ha bevegelige
stadier, stadier som svermer; (2) Relatert til,
forårsaket av eller ligner en planet.
PLANE WAVE: Plan bølge, bølge der bølgefronten danner et sett av plan der hvert plan er
generelt perpendikulær på strålingsretningen; det
enkleste eksempel på en tredimensjonal bølge.
PLANIMETRY: Planimetri, måling av plane
arealer på et (planimetrisk) kart som viser kun
horisontale avstander uten koter (som angir
topografien). Planimeter (Platometer), flatemåler,
instrument for å bestemme flateinnholdet av en
plan figur, todimensjonalt område ved å følge
flatens ytterkant, omriss.
PLANKTER (Planktont): Plankter, en enkelt liten
organisme i planktonet (samlet sett utgjør disse
planktonet). Se: Plankton.

PLANKTON: Plankton, vannplankton, små organismer som driver, fritt og passivt, med strømmene i akvatiske systemer (hav og innsjøer), og
luftplankton, små organismer som svever fritt i
luften med vinden og luftstrømmene, og som ikke
er istand til å opprettholde sin posisjon eller
fordeling uavhengig av bevegelsene i vannet eller
i luftmassene. I havet inngår plankton i seston,
som omfatter alle mikroorganismene (protozoer,
diatomeer, foraminiferer, små virvelløse dyr,
larvestadier (f.eks. fiskelarver), mikroalger, etc.)
som flyter og driver mer eller mindre passivt med
strøm og vindpåvirkningen i den pelagiske sonen
av vannmassene (Se: Seston). De minste av
disse kalles pikoplankton og nanoplankton
(<25µm), de som lever i sakteflytende elver,
kalles potamoplankton, og der det forekommer
permanent snø og is, cryoplankton. Selv om
mange dyreplankton (zooplankton), lik protozoer
og diverse larves-tadier av større organismer,
kan være svakt aktive (bevegelige), er de
vesentlig avhengige av vannstrømmene for sin
forflytning og spredning. Planteplanktonet,
fytoplanktonet, encellede mikroskopiske alger,
cyanobakterier («blågrønnalger»), urgrønnalger,
rødalger, kiselalger (diatomeer), kisel- og
kalkflagellater, dinoflagellater (fureflagellater),
svepeflagellater (haptofytter) og mange andre
former for flagellater som utfører fotosyntese, er
av fundamental betydning for opprettholdelsen av
næringsnettet i de marine miljøene da de utgjør
det primære grunnlag for nesten alle akvatiske
næringskjeder. Dessuten produserer de også
oksygenet de landlevende aerobe organismene
er avhengige av, deriblant mennesket, og bidrar
til skydannelsene og dermed er med på å styre
jordens klima. Se: Nekton og Plankter.
PLANKTON NET: Plankton nett, plankton håv,
håv med en duk av f.eks. nylon og ofte med en
oppsamlingskopp i enden for innsamling av
plankton. Håven kan benyttes både for horisontal
og vertikal innsamling av planktonorganismer.
PLANKTON SIZE CATEGORIES: Planktonstørrelseskategoriene omfatter: (1) Ultrananoplankton (femto- og pikoplankton, henholdsvis 0,02 0,2 µm, og 0,2 - 2,0 µm), omfatter virioplankton
og bakterioplankton; (2) Nanoplankton (2,0 - 20
µm,), omfatter mykoplankton og de minste former
av fytoplankton og protozooplankton; (3) Mikroplankton (20 - 200 µm), omfatter de største
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former av fytoplankton og protozooplankton; (4)
Mesoplankton (0,2 - 20 mm), omfatter de minste
former av metazooplankton; (5) Makroplankton
(20 - 200 mm), omfatter de største former av
metazooplankton og de minste former av nekton;
(6) Megaplankton (0,2 - 2,0 m), omfatter de
største former av metazooplankton og nekton.
PLANKTONT: Se: Plankter.
PLANKTOPHILOUS: Det å leve og trives i
plankton.
PLANKTOPHYTE: Planktofytt, en planktonisk
plante, et medlem av fytoplanktonet.
PLANKTOTROPHIC: Planktotrofisk, som eter
plankton; fritt-levende cilierte larver med en
lengre bevegelig livsfase før metamorfosen (hos
mosdyr).
PLANOBLAST: En fritt-svømmende form av
meduser. Se: Medusa.
PLANOGAMETE (Zoogamete): Planogamet,
bevegelig gamet i motsetning til en aplanogamet, ubevegelig gamet. Se: Aplanogamete,
Gamete og Zoogamete.
PLANOMENON: Planomenon, alle frittlevende
organismer, dvs. organismer uten røtter eller
feste til underlaget. Se: Ephaptomenon og Rhizomenon.
PLANONT: Planont, bevegelig organisme,
enhver bevegelig celle som er istand til formering
eller reproduksjon.

opp av cellulose. Botanikk er studiet av plantene.
Planter er oksygen (O2) produserende og fotoautotrofe, dvs. de produserer også karbohydrater
fra vann og karbondioksid og utgjør primærprodusentene i alle næringskjedene. Med andre
ord, alle dyr er avhengig av plantene både som
den primære oksygenkilde og som den primære
næringskilde. De er også meget viktige for å
redusere karbondioksidnivået i atmosfæren. Alle
planter utvikles fra embryoer og er derfor
flercellede med differensierte vev; hver plantecelle har tre genomer som stammer opprinnelig
fra mikroorganismer. Planter er seksuelle og har
en livssyklus som omfatter to faser og to
utviklingsperioder (alternering mellom diploide og
haploide generasjoner), og omfatter: (a) Moser
(Bryophyta), (b) bregner (Pteridophyta), og (c)
frøplanter (Spermatophyta). Frøplantene som
omfatter to adskilte grupper: Nakenfrøete planter
(bartrær, Gymnospermae / Coniferophytina) og
dekkfrøete planter (blomsterplanter, Angiospermae / Magnoliidae), utgjør de største og
mest strukturelt komplekse gruppene blant
plantene. Blomsterplantene som er en monofyletisk gruppe, skilte lag fra de nakenfrøete
plantene for rundt 240 – 200 millioner år siden.
Blomsterplantenes suksess skyldes mye coevolusjonen med pollinatorer, spesielt insekter.
Planter er vanligvis bygget opp av tre deler:
Røtter, stengler / stammer og blad. Plantene er
stedfaste (sessile) da de ikke behøver å lete etter
næring som de får fra luft og jord, og de
responderer sakte på ytre stimuli. Blomster og
kongler er omformede blad som omslutter
reproduksjonsorganene som produserer frø eller
frukter. Fossile funn av planter er gjort i geologiske lag mer enn 400 millioner år gamle. Se:
Kingdom og Plastid.

PLANT-: Prefiks som betyr fotsåle.
PLANT (Riket Plantae): (1) Anlegge, beplante,
grave ned; (2) Vekst, vokster, plante, medlem av
riket Plantae, flercellet, eukaryotisk, grønn
(fotosyntetiserende, dvs. cellene har kloroplaster
(plastider) med klorofyll for opptak av lysenergi;
enkelte parasittiske arter har mistet evnen, men
regnes fortsatt til plantene) organisme som
utvikles fra et embryo (uten blastula stadiet som
dyr har) og som syntetiserer organiske komponenter fra uorganisk materiale (Se: Holophytic)
og som mangler bevegelse, nervesystem og
sanseorganer og som har cellevegger bygget

PLANTATION: (1) Plantasje, gruppe av kultiverte
trær eller busker plantet for kommersielle hensyn;
(2) Farm eller område som er plantet og under
kultivering; (3) Bosetning i et nytt område eller
land.
PLANT CLONING VEHICLE: Vektor brukt under
gen manipulering for å overføre DNA sekvenser
til planteceller slik at sekvensene kan nedarves.
Mulige vektorer er den tumor-induserende Ti
plasmiden hos Agrobacterium tumefaciens som
gir mulighet for overførsel av eksogent DNA i
plantekromosomer og DNA viruset Caulimno-
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virus som omfatter ca. 10 arter som har planter
som sine naturlige verter. Se: Cloning vector.
PLANT GEOGRAPHY (Botanical geography,
Phytogeography): Plantegeografi, fytogeografi,
gren av biografien som studerer den geografiske
utbredelsen av plantearter og plantesamfunn i
verden spesielt med vekt på innvirkningen av de
ytre miljøfaktorene på plantenes geografiske
utbredelse og fordeling, og plantenes innvirkning
på jordoverflaten. Innen plantegeografien arbeider man også med floraen, i et spesielt
område, region eller tidspunkt i historien, spesielt
det naturlig forekommende plantelivet. Se:
Fauna, Flora og Zoogeography.
PLANTICOLOUS: Se: Phytobiontic.
PLANTIGRADE: Plattfot, sålegjenger, gangart
der hele fotbladet (både tarsalene og metatarsalene) har kontakt med underlaget. Se:
Digitigrade og Unguligrade.
PLANTLESS: Ubevokst, uten planter, bar, gold.
PLANULA: Planula, frittsvømmende, larvestadium hos mange nesledyr (Cnidaria), med en
avlang radiærsymmetrisk og ciliert kropp. Planula
larven setter seg fast på et passende substrat der
den utvikler seg videre til en polypp. En hypotese
sier at en organisme (planuloid) meget lik en
planulalarve, gav opphavet til de flercellede
dyrene (metazoa).
PLANUS: Flat, jevn.
PLAQUE: (1) Plakk, klart mikro- eller makroskopisk område i et bakterielag på f.eks. agar,
vanligvis sirkulært, og dannet gjennom lyse av
bakteriene på grunn av en voksende (bakteriofag) virusinfeksjon eller en eller annen agens.
(innen virologi antas det at plakk dannes som
resultat av utviklingen til ett virion); (2)
Inokulasjon med en bakteriofag (virus) med tanke
på å få dannet en plakk; (3) Flekk eller flat lesjon
på en kroppsdel, hud eller mukøse membraner;
(4) Tynt, klebrig, vanligvis fargeløst lag (film) av
organisk materiale på den synlige delen av
tenner, formet av spytt og matpartikler (f.eks.
sukker som kan omdannes til syre som tærer på
tannemaljen og gir karies (Se: Caries) og kan
inneholde bakterier; (5) Oppbygging av

substanser inkludert kolesterol, avfallsprodukter
fra cellemetabol-ismen, kalsium, hvite blodceller
og fibrin som kan mer eller mindre blokkere
blodgjennomstrøm-ningen i arterier og dermed
redusere blodtil-førselen.
PLAQUE FORMING CELLS (PFC): Lymfocytter
som produserer antistoffer til cellulære overflate
antigener eller mot røde blodlegemer dekket med
et gitt antigen.
PLASHY: (1) Dam, sølepytt, pytt, full av dammer
eller pytter, myrlendt, sumpet; (2) Plaskelyd.
PLASMA: (1) Protoplasma, cytoplasma, celleslim; (2) Blodplasma, serum, den flytende del av
blodet, væsken som er igjen når de hvite og røde
blodcellene er fraskilt fra friskt, ukoagulert blod;
klar, gulig, ikke-partikulær (acellulær) væskekomponent i virveldyrenes blod som består bl.a.
av en vandig løsning av mineralsalter, absorberte
stoffer fra maten, avfallsprodukter, CO2, hormoner og antistoffer (og benyttes til blodoverføring);
(3) Plasma, den gulige delen av lymfen eller den
intramuskulære væsken som cellene er suspendert i og som inneholder fibrin og andre
blodlevringstoffer; (4) Den flytende delen av melk
etter at ostemassen (curd) er fraskilt gjennom
koagulasjon; (5) Plasma, elektrisk nøytral (inneholder tilnærmet likt antall elektroner og positive
ioner), ionisert fase av materie som beveger seg
fritt omkring og som inneholder ioner, elektroner
og nøytrale partikler og som kan dannes ved
ekstremt høye temperaturer (som i stjerner) eller
gjennom fotoioniseringsprosesser som i gasskyene (interstellar gass) mellom stjernene. Plasma er forskjellig fra gasser, faste og flytende
stoffer.
PLASMA CELL (Plasmacyte): Plasmacelle,
kortlivet lymfocytt, antistoff-sekrerende B-celle
(B-lymfocytt, hvit blodcelle), ferdig differensiert,
moden og aktivert, og som produserer spesifikke
antistoffer. Plasmaceller utvikles i milten, lymfeknutene og benmargen når antigener stimulerer
lymfocyttene til å danne de forløperne som er
deres opphav. Plasmaceller forekommer hovedsakelig i benmargen, milten, lymfekjertlene, lungene og tarmepitelet der de sekrerer de mer
hydrofile Ig molekylene i motsetning til membranbundne Igs.
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PLASMAGEL (Ectoplasm): Plasmagel, geleaktig cytoplasma, ytre, spesialisert, cytoplasmisk
lag i levende celler som f.eks. amøber som
beveger seg ved hjelp av utløpere kalt
pseudopodier dannet fra cytoplasmaet i
bevegelsesretningen. Plasmagelet er reversibelt
med det mer væske-lignende, kolloide plasmasolet (Se: Sol) som forekommer spesielt i disse
cytoplasmiske utløperne vi kaller pseudopodier
hos amøboide celler. Se: Ectoplasm og Sol.
PLASMAGAMY: Se: Plasmogamy.
PLASMAGENE: Plasmagen, selvreplikerende
arvelig, ekstranukleær struktur, partikkel eller
komponent i cytoplasmaet som ikke arves etter
Mendelsk lover, men som man antok en gang
fungerte analogt til og uavhengig av, de
kromosomale genene (cytoplasmic inheritance).
Nå vet vi at plasmagener er ethvert selvreplikerende ekstranukleært gen (determinant) for
arvelige karakteristikker i en eukaryotisk celle,
som forekommer i plastider (kloroplaster) og
mitokondrier. Alle plasmogenene utgjør til
sammen plasmotypen som igjen er en komponent av idiotypen. Se: Genes, Idiotype, Inheritance og Plasmon.
PLASMAGYNOGAMOUS: Refererer til befruktning der zygotens cytoplasma stammer utelukkende fra hunnens gamet blant foreldrene. Se:
Plasmaheterogamous og Plasmaisogamous.
PLASMAHETEROGAMOUS: Refererer til befruktning der zygotens cytoplasma stammer ulike
mye fra den hannlige og den hunnlige gameten
som har dannet det. Se: Plasmagynogamous og
Plasmaisogamous.
PLASMAISOGAMOUS: Befruktining der zygotens cytoplasma stammer like mye fra den
hunnlige som den hannlige gameten som har
dannet det. Se: Plasmagynogamous og Plasmaheterogamous.
PLASMACYTE: Se: Plasma cell.
PLASMALEMMA: Se: Cytoplasmic membrane
og Unit membrane.
PLASMALEMMASOME: Se: Mesosome.

PLASMA MEMBRANE (Cell membrane, Cytomembrane, Cytoplasmic membrane): (1)
Plasmamembran, cellemembran, membran som
danner den ytre begrensende overflaten for
cytoplasmaet hos prokaryote celler; (2)
Plasmamembran, den semipermeable begrensende overflaten for cytoplasmaet i eukaryotiske
celler som består av et fosfolipid dobbelt-lag som
inneholder diverse protein molekyler som kan
fungere som kanaler eller pumper for selektivt å
føre molekyler inn og ut av cellen. Plasmamembranen spiller også en rolle i å opprettholde
formen til cellen gjennom feste til cytoskjelettet
og for adhesjonen mellom celler. Overflatemolekylene i plasmamembranen spiller også en
rolle for gjenkjennelse av spesifikke celletyper.
Se: Cell membrane, Cytomembrane, Cytoplasmic
membrane og Unit membrane.
PLASMA PROTEIN (Blood protein): Plasmaprotein, blodprotein, ethvert protein i blodplasmaet og som omfatter en rekke funksjoner,
inkludert transport av hormoner, lipider, mineraler
og vitaminer, og for immunsystemets funksjon.
Noen blodproteiner er komponenter av komplementsystemet, andre er enzymer og protease
inhibitorer Serum albinin utgjør 55 % av blodproteinene, globuliner 38 % og fibrinogen 7 %;
resten på 1 % omfatter regulatoriske proteiner
(proenzymer, enzymer og proteiner). Alle syntetiseres i leveren (unntatt gamma globulinene).
Hemoglobin er ikke en del av blodproteinene (det
fraktes inni de røde blodlegemene).
PLASMASOL: Se: Plasmagel.
PLASMATIC (Plasmic): Plasmatisk, med referanse til cellenes cytoplasma. Se: Plasma.
PLASMATIC INHERITANCE: Se: Cytoplasmic
inheritance.
PLASMATYPE: Se: Plasmon.
PLASMID
(Episome):
Plasmid,
sirkulær,
dobbelttrådet DNA enhet (bakterier) som replikerer inni cellen uavhengig av det kromosomale
DNA, dvs. autonome, ringformede, selvreplikerende ekstrakromosomale, dobbelttrådete DNA
molekyler som oftest forekommer i bakterier eller
protozoer der de er adskilt fra det normale
kromosomet. Plasmidene er ikke-essensielle for
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cellenes overlevelse, kan formere seg uavhengig
av genomet og derfor også isoleres fra cellen
eller organismene og derfor benyttes i
rekombinant-DNA forskning for overføring av
gener mellom celler. I plasmider kan en også
innlemme eksperimentelt, andre DNA tråder. De
har derfor en vid anvendelse innen bioteknologi
som vektorer for gener (cloning vectors), klonet i
bakterieverter. Plasmidene som kan overføres
mellom celler, omgis ikke av proteiner og lever i
en form for symbiose med sin celle. Noen av
plasmidene kan integreres i vertens kromosom
og dermed formere seg sammen med cellens
kjerne, noen er uavhengige. Et plasmid består av
DNA molekyler (1,5 - 300 kb) distinkt forskjellig
og uavhengig av det kromosomale genom, og
forekommer hos de fleste arter av bakterier og
også hos enkelte eukaryoter (den stabile
ekstrakromosomale profagen av visse bakteriofager, refereres også som plasmid.) Plasmidene
utgjør replikoner som stabilt nedarves i sin
ekstrakromosomale tilstand (Se: Replicon).
Enkelte plasmider virker å ha oppstått fra
kromosomalt eller mitokondrielt DNA. Mange av
bakterie-plasmidene bærer ett eller flere flyttbare
elementer. Plasmidene utgjør kun 1 - 3 % av en
cellens genom, men koder allikevel for viktige
genetiske karaktertrekk som ikke normalt kodes
for av cellens kromosomer, f.eks. i bakterier,
fenotypiske trekk som: Antibiotisk resistens, antibiotisk produksjon, tungmetall resistens, bacteriocin produksjon, induksjon av plante tumorer og
hydrogensulfid produksjon. Plasmider som ikke
har noen kjente fenotypiske karakteristika, kalles
kryptiske plasmider (cryptic plasmids). Plasmidene omfatter to typer: Conjugative plasmids,
selv-overførende plasmider (self-transmissible
plasmids) og ikke-konjugative plasmider (nonconjugative plasmids), avhengig om de bærer
gener som fremmer konjugasjon mellom
bakterier. De førstnevnte koder selv for all den
nødvendige informasjon for overførsel fra en
bakteriecelle til en annen, den andre gruppen
trenger tilstedeværelse av plasmider fra den
første gruppen for sin overførsel. Disse to typene
kan også skilles på om de finnes i multiple kopier
(relaxed plasmid) i vertscellen, eller i et
begrenset antall kopier (stringent plasmid). Formeringen av plasmidene er vanligvis regulert,
uavhengig av kromosom replikasjonen, kopiantallet styres isteden via et plasmid-basert
kontrollsystem. Escherichia coli, den vanligste

bakterien benyttet innen molekylær genetikk, har
et stort, sirkulært genom, men vil også replikere
mindre sirkulære DNA-sekvenser så lenge som
de har innskutt et såkalt «origin of replication».
Plasmidene er overveiende beskrevet fra prokaryoter (bakterier), men også fra en del
eukaryoter (protozoer).
PLASMID INCOMPATIBILITY: Plasmid inkompabilitet, forskjellige plasmider kan ikke eksistere
stabilt sammen i samme bakteriecelle (i fravær
av ytre seleksjon). Med andre ord, introduseres
én ny plasmid i en celle vil den negativt påvirke
(er inkompatibel) arveforholdene hos den
plasmiden som allerede var der.
PLASMID INTEGRATION: Plasmid integrasjon,
innlemmelse av et plasmid i en celles genom.
PLASMID REPLICON: Plasmid replikon, basesekvens som fungerer som et sted for
replikasjon, og som er isolert fra et plasmid og
brukt
under
konstruksjonen
av
såkalte
kloningsvektorer (Se: Cloning vector). Se: Vektor,
Passenger DNA og Replicon.
PLASMID VECTOR: Plasmid vektor, plasmid
som benyttes som klonings vektor; plasmid som
er involvert i overførselen av ett eller flere gener
av en fremmed DNA-sekvens inn i en vertscelle
som den normalt ikke finnes i. Utgjør en av
teknikkene innen in vitro gen manipulering. Se:
Cloning vector og Cloning vehicle.
PLASMO-: (1) Prefiks som betyr form; kombinert
form, sammensatte ord; (2) Av, relatert til eller
som ligner plasma (en klar blodvæske som
inneholder blodceller).
PLASMODESMATA: Plasmodesmata, cytoplasmiske tråder, kanaler, broer eller forbindelser,
som passerer gjennom åpninger i cellemembranen hos enkelte planter og danner
forbindelser med naboceller; kontaktpunkter
mellom nærliggende celler. Plasmodesmata er
antatt å representere viktige steder for kommunikasjon og transport mellom cellene.
PLASMODIUM: (1) Flerkjernet protoplasmamasse (coenocytt; Se: Syncytium) omgitt av en
plasmamembran som er dannet gjennom fusjon
av mange amøboide celler; den vegetative fasen
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hos de ekte slimsoppene (Myxomycota, Mycetozoa) som en kan se som et slimet lag på
råtnende trevirke og som kan foreta amøboide
bevegelser og oppta og ete partikler av organisk
materiale (Se: Myxomycota); (2) Plasmodium,
slekt av parasittiske protozoer i underordenen
Haemosporina; omfatter parasittene som forårsaker malaria, en sykdom ansvarlig for flere
dødsfall enn noen annen sykdom (Se: Malaria).
PLASMOGAMY (Plastogamy): Plasmogami,
plastogami, sammensmeltningen (foreningen,
fusjonen) av cytoplasmaet hos to eller flere
encellede organismer under dannelse av et
plasmodium og uten sammensmeltning av
kjernene. Plasmogami er første stadium i
syngami. Se: Heterokaryosis, Karyogamy,
Plasmodium og Syngamy.
PLASMOGENESIS: Plasmogenese, eksperimentelle studier over livets opprinnelse, vitenskapen
om kunstige etterligninger (imitasjoner) av
protoplasmaet der man antar at det har oppstått
fra uorganisk eller prebiotisk kolloidalt materiale.
PLASMOLYSIS: Plasmolyse, tap av vann fra en
levende bakterie- eller plantecelle gjennom
osmose i et hypertonisk miljø; cytoplasmaet
skrumper inn og fjerner seg fra celleveggen.
PLASMON (Plasmatype, Plasmotype): (1)
Plasmon, samlingen av det cytoplasmiske eller
ekstranukleære genetiske materialet (arvefaktorer, plasmagener) i en eukaryotisk celle eller
organisme. Hovedkomponentene er mitokondrier og plasmider (kloroplaster) som begge
inneholder komplette genomer. I disse organellene kan DNA molekylene finnes i spesielle
strukturer kalt nukleoider. Hver kloroplast
inneholder rundt 100 kopier av DNA i unge blad,
og som avtar til rundt 15 – 20 kopier i eldre blad.
Disse er vanligvis pakket sammen i nukleoidene
som inneholder mange identiske kloroplast-DNAringer. Mange nukleoider kan forekomme i hver
kloroplast. En celle som inneholder to forskjellige
alleler blant organellene, kalles heteroplasmisk
(heteroplasmic) i motsetning til en homoplastisk
(homoplasmic) celle med like alleler (Se:
Plasmagene og Plastid); (2) Innen fysikk,
plasmon, et kvantum av plasmisk oscillering,
dannet som en kollektiv effekt av et stort antall
elektroner når de forstyrres i sin likevektstilstand.

Optisk (lys) består av fotoner, plasma oscillering
består tilsvarende av elektroner.
PLASMON MUTATION (Plasmon alteration):
Plasmon mutasjon, mutasjon i organeller som gir
opphav til genetiske forskjeller i cellens cytoplasma.
PLASMOPHAGOUS: Som eter eller suger
kroppsvæsker; parasitter som absorberer cellevæske fra verten.
PLASMOTOMY: Plasmotomi, form for aseksuell
reproduksjon der en flerkjernet celle (Se: Plasmodium) deler seg i to eller flere flerkjernete
datterceller uten mitose; oppdeling av en
flerkjernet celle i flerkjernete fragmenter (som hos
rekken Myxosporidia) som senere i enkelte
tilfeller kan danne sporer (sporulere). Se: Fission
og Mitosis.
PLASMOTYPE: Se: Plasmon.
PLAST (-plast): Organisert, levende celle eller
partikkel (bioplast); alle de selv-repliserende
celleorganellene som er lokalisert i cytoplasmaet
(plastider, centrioler, mitokondrier, kinetosomer).
–plast, levende substans, organell, celle; benyttet
i sammensatte ord (f.eks. kloroplast, kromoplast,
protoplast).
PLASTIC: Plastikk, ethvert materiale som selv
om det er stabilt ved normal temperatur, er
plastisk flytende ved et eller annet tidspunkt
under produksjonen og kan derfor formes ved
hjelp av trykk og temperatur. Med plastikk menes
vanligvis de produktene som den kjemiske
industrien kaller syntetiske polymerer (resiner),
dvs. består av kjempemolekyler. Plastikk kan
blandes med andre stoffer for å oppnå bestemte
egenskaper. I Europa produseres det årlig ca. 20
millioner tonn plastikk. Plastikkstoffene faller inn
under to grupper: (a) Termoplastiske materialer
som opprettholder sitt plastiske potensiale etter
utformingen og kan omformes etter ny oppvarming, dvs. gjøres myk igjen gjennom oppvarming for så å herde igjen når de avkjøles.
Hovedgruppene i denne gruppen er polyetylen,
polypropylen, polystyren og polyvinyl klorid
(PVC). Denne gruppen kan resirkuleres og gå inn
i de samme produktene igjen eller bli brukt til i
andre enklere materialer avhengig av grad av
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separasjon og renhet, og (b) harpiks stoffer
(resiner) slik som bakelitt eller varianter av epoxy
som i utgangspunktet er bløte, men blir
permanent harde når de oppvarmes tilstrekkelig
og kan ikke nyttes igjen da det har foregått
irreversible kjemiske forandringer da de ble
herdet. Bestandigheten til plastikk som er en av
deres sentrale egenskaper, medfører også at de
er vanskelig nedbrytbare i naturen. Man har
derfor forsøkt å tilsette disse stoffene andre
stoffer som gjør at de raskere kan nedbrytes,
med det resultat at ca. 30 % av den årlige
produksjonen av plastikk i Europa er nedbrytbar.
To typer av nedbrytningsprosesser har man
konsentrert seg om: Fotodegradering pga.
ultrafiolett lys (solstråling) og biodegradering pga.
aktiviteten til mikroorganismene. Fotodegraderingen er basert på at vindusglass fjerner den
ultrafiolette strålingen slik at plastikk inne blir
beskyttet fra strålene, mens plastikk ute blir
eksponert og degradert. Biodegradering er mulig
da plastikk kan lages av f.eks. naturlige
polymerer som poly-3-hydroxybutyrat (PHB) som
finnes i cellene til visse bakterier. Man kan dyrke
bakteriene på sukker substrater og ekstrahere
PHB som er en biodegraderbar polymer. Stoffet
er foreløpig lite brukt pga. den høye prisen på
sukker som man er avhengig av for å dyrke
bakteriene, i forhold til prisen på olje.
PLASTICITY: (1) Plastisitet, kvaliteten eller
egenskapen å være plastisk, smidig; (2) Evnen til
å gjenoppta en tidligere form etter en deformasjon; (3) Kapasiteten organismer av samme
genotype har til fenotypisk tilpasning utviklingsmessig, morfologisk, fysiologisk eller adferdsmessig til varierende miljøbetingelser, uttrykt som
forholdet mellom en gitt variasjon og den totale
fenotypiske variasjonen (dvs. avviket en
gjennomsnittlig fenotype i en gitt omgivelse har
fra den gjennomsnittlige fenotypen over alle
omgivelsene sett under ett); (4) Evnen til å kunne
forandre nerveforløpet og synapsene i nervesystemet og hjernen som respons på skader eller
nye erfaringer.
PLASTIDS: En generalisert term for celleorganeller. Se: Plastid.
PLASTID (Chloroplast): Plastid, neststørste
cytoplasmiske organell etter kjernen i en eukaryot
alge- eller plantecelle, og som kan opptre i et

meget høyt antall. Plastider inneholder genetisk
materiale, er omsluttet av en dobbeltmembran,
ofte pigmenterte og har forskjellige fysiologiske
funksjoner, spesielt syntese og lagring av næring.
Eksempler på plastider er kloroplaster (grønne
plastider som inneholder klorofyll og karotenoider), kromoplaster (forskjellig farge avhengig av
hvilke karotenoider og xanthofyller de inneholder,
og som kan omdannes til kloroplaster),
etioplaster (plastider hos blomsterplanter som har
spirt i mørke, omdannes til kloroplaster i lys),
leukoplaster (fargeløse plastider
som lager
monoterpener og inneholder fettdråper), gerontoplaster (omdannede kloroplaster pga. aldringen
av blader; har et høyt innehold av karotenoider)
og ikke-fotosyntetiserende avledete former for
plastider lik de fargeløse amyloplastene som
inneholder stivelse i form av stivelseskorn
(hovedform for stivelseslagring hos planter).
Plastider er til stede i alle planter og alger, men
ikke i bakterier (og blågrønnbakterier), sopp og
dyr. Plastidene, som nevnt, varierer i form og
funksjon, og klassifiseres etter pigmentering,
f.eks. leukoplaster (uten pigmenter), kromoplaster (overveiende med fargerike karotenoider)
og kloroplaster (overveiende grønt klorofyll).
Plastider kan også, som vist, modifiseres til
lagringsfunksjoner, og klassifiseres etter lagringsprodukt, f.eks. amyloplaster (stivelse), elaioplaster (fett, oljer, lipider) og proteinoplaster
(proteiner). Utviklingen og reproduksjonen av
plastidene, er en kompleks prosess som omfatter
et samvirke mellom både gener i organellen og
kjernen, med lys som en ytre faktor. Plastidene
deler seg synkront med celledelingen eller
oppstår gjennom differensiering av proplastider.
Se: Chloroplast og Plasmon.
PLASTID DNA (ptDNA): Plastid DNA, sirkulært
dobbelttrådet DNA molekyl i plastidene. Se:
Chloroplast DNA og Plastid.
PLASTID INHERITANCE: Plastid arv, ikkeMendelsk arv i det arvestoffet som er lokalisert i
plastidene i alge- og planteceller. Se: Plastid.
PLASTIDOME: Plastidom, samlenavn for plastidene i en celle betraktet som en funksjonell
enhet. Se: Plastid.
PLASTO-: Prefiks som betyr dannet, formet,
utviklet, støpt; plastikk, plastisitet.

335

PLASTODEME: Plastodeme. kryssbefruktende
populasjon karakterisert gjennom induserte
fenotypiske karaktertrekk pga. miljøet. Se: Deme.
PLASTOGENE: Plastogen, cytoplasmisk faktor,
selvrepliserende,
submikroskopisk, genetisk
partikkel assosiert med plastidene i plantecellene
og som kontrolleres av eller interakterer med
kjernen og som bestemmer differensieringen av
et plastid; fungerer som et plasmagen. Se:
Plasmagene.
PLASTOME: (1) Plastom, alt genetisk materiale i
plastidene i en celle; (2) Alt genetisk materiale
som forekommer i cellens organeller, både
plastid DNA (cpDNA) og mitokondrielt DNA
(mtDNA). Se: Chondriome, Cytoplasmon, Mitochondrion og Plastid
PLASTRON: Plastron, undersiden av skallet hos
skilpadder. Se: Carapace.
PLAT: (1) Jevn, jamn, rett, flat, vatret; (2)
Jordstykke, hage, parsell, kvadrat, lapp, flekk,
byggeplass; (3) Kart som viser aktuelle eller
planlagte strukturer; (4) Tallerken, fat, asjett; (5)
Matrett; (6) Doven.
PLATE: (1) Fast medium i en flat petriskål laget
for kultivering av mikroorganismer; (2) Kultur av
mikroorganismer i en flat petriskål; (3) Det å
inokulere en plate, dvs. spre celler på overflaten
av et fast medium i en petriskål. Plate count,
antall bakteriekolonier som utvikles på et
næringsmiddel i agar (plate) fra et visst vannvolum av en fortynnet bakterieprøve under standard betingelser (over en gitt tidsperiode og ved
en gitt temperatur); (4) Rigide deler av
jordskorpen og den øvre mantel som beveger
seg og møter hverandre langs soner av seismisk
aktivitet; (5) Skive, tavle, plate, skilt, metallplate,
fargeplansje.
PLATEAU: (1) Platå, høyslette, høyt, flatt landområde som står bratt opp fra det omgivende
land (i det minste på én side); (2) Område av lite
eller ingen forandring på en grafisk figur; (3) Et
dykktighets- eller prestasjonsnivå.
PLATELET: (Blood platelet, Thrombocyte):
Blodplate, lite rødt cytoplasmisk, diskos-formet,
cellefragment (ca. 2,5 µm i diameter) uten kjerne

som finnes i blodet hos pattedyr (ca. 250
000/mm3 i menneskeblodet). Blodplatene er ikke
ekte celler, men dannes fra fragmenter av de
større, røde benmargcellene (megakaryocytter)
uten kjerne som er til stede i blodet. Blodplatene
frigir serotonin og andre kjemiske stoffer som
f.eks. thrombokinase og spiller en avgjørende
rolle i leveringen av blodet (koagulering) som
medfører tetting av blødninger ved skader i
blodårenettet. Se: Blood clotting.
PLATE TECTONICS: Platetektonikk, teorien at
jordens overflate er sammensatt av et mindre
antall store, relativt tynne, stive plater, som
beveger seg relativt til hverandre over lengre
geologiske tidsperioder. Kunnskapen om platetektonikk er bl.a. viktig for forståelsen av dagens
utbredelse av planter og dyr. Det forekommer 6
større tektoniske plater: Den Eurasiske,
Amerikanske, Afrikanske, Pacifiske, Indiske og
Antarktiske, og en rekke mindre plater eller
blokker, og som alle består av jordskorpen og
den øvre del av mantelen (under både kontinentene og havet) og som flyter på et viskøst og
mer plastisk underlag, kalt asthenosfæren. Disse
platene har beveget seg relativt til hverandre,
gjennom alle geologiske tidsperioder på jorden
med det sluttresultatet vi ser i dagens utbredelse
og fordeling av kontinentene. Selve bevegelsene
er antatt og skyldes konveksjonsstrømmer i
jordens indre. Platene skyves fra hverandre
gjennom en oppvelling av magma (basalt; som i
de midt-oseaniske rygger, f.eks. den MidtAtlantiske ryggen) under dannelse av ny sjøbunn,
noe som medfører at de eldre delene av
jordskorpen beveger seg bort fra hverandre med
en hastighet på 1 - 10 cm per år. Platene ødelegges i dyphavets grøfter i såkalte subduksjonssoner der en plate (vanligvis den
oseaniske platen) presses under en annen (som
kan være kontinental eller oseanisk). Selve
kontinentene er dannet på plater eller hevede
deler av platene. Driften av kontinentene
(continental drift) er et resultat av disse
bevegelsene, der mye av den dynamiske
aktiviteten er lokalisert til periferien av platene.
Platetektonikken
forklarer
dannelsen
av
fjellkjedene der to plater kolliderer og presser
hverandre opp, dessuten er både vulkanske og
seismiske jordskjelvaktiviteter, størst i kantene av
platene. Fenomenet er nå bevist gjennom bl.a.
romforskningensmetodikk, men hva som bringer
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platene til å bevege seg er ennå ikke fullt ut
forstått.
PLATINUM: Platina (Pt), sølvglinsende gråhvitt
metallisk overgangsgrunnstoff med atomnummer
78 i grunnstoffenes periodesystem, atommasse
(u) 195,09, smeltepunkt 1 772oC og kokepunkt
ca. 3 800oC. Platina er forholdsvis mykt metall og
forekommer spesielt i malm av kobber eller
nikkel. Platina metallene er en fellesbetegnelse
for de seks nært beslektede grunnstoffene:
Ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium
og platina. Platina brukes særlig i smykkeindustrien og i forskjellige laboratorieapparater og
i visse legeringer; platina oksiderer ikke og løses
ikke i saltsyre. Forbruket av platina er økende da
det benyttes i smykkeindustrien sammen med
gull eller diamanter. I Sør-Amerika laget
indianerne smykker av platina i legering med gull
og sølv allerede før Columbus tid. Spanjolene
kalte metallet platina del Pinto fordi de fant det i
sand fra elven Pinto i Columbia. Ordet platina
kommer fra det spanske ordet plata, som betyr
sølv. Betegnelsen platina antas å være blitt brukt
nedsettende i betydningen mindreverdig sølv.
PLATY-: Prefiks som betyr bred, flat, plate-,
plateaktig, ligne en plate, f.eks. lik flatmarkene
(rekken Platyhelminthes).
PLATYCNEMIA: Det å ha et unormalt stort
skinneben (tibia), tykklegget.
PLATYHELMINTHES (Flatworms): Dyrerekken
flatmark, flatmakk, relativt primitive, virvelløse,
vanligvis dorso-ventralt avflatede dyr (derav
navnet), med tre kimblad (triploplastiske), uten
kroppshule (acoelomate), usegmenterte (ikkemetamerisk) med to-sidig (bilateral) symmetrisk
kropp og velutviklete indre organer. Flatmarkene
mangler blodsystem, og munnen fører til et
forgrenet tarmsystem vanligvis uten anus. Det
enkle nervesystemet viser en konsentrasjon av
nerveceller i hoderegionen. Ekskresjon og osmoregulering foregår ved hjelp av protonefridier
(flammeceller). De har et komplekst, vanligvis
tvekjønnet (hermafrodittisk), reproduksjonssystem, men selvbefruktning skjer vanligvis sjeldent.
Morfologisk er de meget variable. Rekken
omfatter
følgende
klasser:
Flimmermark
(turbellarier, Turbellaria), haptormark (monogene
ikter, Monogenea), Ikter (Trematoda) og bendel-

mark (Cestoda). Turbellariene omfatter både
frittlevende og parasittiske former, de andre tre
klassene omfatter kun parasitter. Det fantes
antagelig flatmark-lignende former allerede for én
milliard til 800 millioner år siden.
PLATYSPERMIC: (1) Det å ha frø som er flate,
diskos-lignende (Se: Radiospermic); (2) Frø som
er bilateral symmetrisk.
PLATYRRHINES: Den nye verdens (Mellom- og
Sør-Amerika) aper (Unguiculata), antatt og ha
blitt oppsplittet fra deres forfedre i den gamle
verden, i Oligocen (ca. 24 - 37 millioner år siden).
De er kjent for sin flate (platy) nese (rhine) der
neseborene vender mer eller mindre til siden og
er relativt godt adskilt. Se: Catarrhines og
Primates.
PLAUSIBILITY: (1) Plausibilitet, tilsynelatende
troverdighet; den kvalitative tilstand av å være
troverdig, fortelle den ærlige oppriktige sannhet,
flink til å gi troverdige, overbevisende argumenter; spesielt forførende; (2) Noe troverdig,
tilsynelatende riktig, trolig (plausible).
PLAY: (1) Leke, lek, læring via forsøk og feiling,
særlig hos unge dyr (og mennesker). Lek er
frivillig adferd der aktiviteten vanligvis ikke er
målrettet, men tilfeldig og basert på signaler og
kommunikasjon som utveksles mellom de deltagende partene. Enkelte deler av adferden kan
bli gjentatt flere mange ganger; (2) Spille, spill,
omgang, som i sport; (3) Rekreasjon, fritidsaktivitet; (4) Akt, måte å utføre en rolle på, agere,
spille et instrument; (5) Skuespill, aktivitet for
glede og forlystelse; (6) Karakter på film eller
teater; (7) Det å være aktiv, relevant og operativ;
(8) Aktivitet eller bevegelse som vekker gode
følelser, eventuelt paring; (9) Bevege seg lett og
raskt; fort tilstede, fort borte.
PLAYING DEAD: Se: Letisimulation og Thanatosis.
PLEIO- (Pleo-, Plio-): Prefiks som betyr mer,
utvider meningen i samspill med et annet ord.
PLEIOMORPHIC: Se: Pleomorphic.
PLEIOMORPHISM: Se: Pleomorphism.
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PLEIOTROPIC (Polyphenic): Pleiotropisk, produserer mer enn én effekt, spesielt ett gen eller
én mutasjon som influerer på to eller flere
tilsynelatende uavhengige fenotypiske karakterer
eller karaktertrekk. Pleiotropic gene, pleiotropisk
gen, ett gen som har flere forskjellige fenotypiske
uttrykk. Pleiotropi kan oppstå på grunn av
forskjellige mekanismer, men som alle bygger på
inter- eller intracellulære mekanismer relatert til
gen aktiviteten og eventuelt interaksjoner med
forskjellige proteiner. Se: Gene og Pleiotropy.

Epokene Pleistocen og Holocen, utgjør til sammen den geologiske perioden Kvartær. Se:
Geological time scale.

PLEIOTROPIC MUTATION: Pleiotropisk mutasjon, mutasjon som påvirker uttrykket av en rekke
distinkte karakterer eller karaktertrekk.

PLEISTOCENE OVERKILL HYPOTHESIS: Teorien om utryddelse av en rekke pattedyrarter for
ca. 20 - 10 000 år siden pga. menneskets jakt
aktiviteter (ca. 35 arter og typer av store pattedyr
døde ut på denne tiden i Nord-Amerika.)
Hypotesen er langt fra akseptert.

PLEIOTROPY (Polypheny): Pleiotropi, effekten
av ett gen eller én mutasjon som påvirker mer
enn én distinkt egenskap eller karaktertrekk, og
som tilsynelatende er uavhengige i fenotypen til
organismen. Pleiotropic gene, pleiotropisk gen,
ett gen som har flere forskjellige fenotypiske
uttrykk. Gener som koder for proteiner som er
viktige i den tidligste utviklingen av en organisme,
viser ofte pleiotropiske egenskaper. Slik pleiotropi
fører til korrelerte seleksjonsresponser da en
forandring i gen frekvensene vil nødvendigvis
forandre seleksjonsverdien for alle karakterene
som påvirkes av det pleiotrope allelet.
Pleiotropisme kan begrense evolusjonen når
naturlig seleksjon, seksuell seleksjon eller kunstig
seleksjon som favoriserer et allel, motvirkes når
seleksjonen av andre egenskaper favoriserer et
annet forskjellig allel. Genetiske seleksjonsresponser og korrelasjoner vil vanligvis involvere
pleiotropi. Se: Epigenetic pleiotropy, Gene, Genetic pleiotropy og Pleiotropic.
PLEIOXENOUS (Heteroecious, Polyxenic): (1)
Parasitt som ikke er vertsspesifikk; (2) Parasitt
som har flere verter gjennom livssyklus. Se:
Polyxenic og Heteroecious.
PLEISTOCENE: Pleistocen, den første epoken
under Kvartær perioden i Kenozoikum. Pleistocen strakte seg fra Pliocen fra ca. 2,6 millioner år
siden til begynnelsen av Holocen for rundt 10 000
- 12 000 år siden. Pleistocen omfatter de store
istidene som geografisk strakte seg mot ekvator,
og mellomistider med vekslende temperaturer fra
meget kalt og tundra vegetasjon, til varmtempererte skogsområder i mellomistidene.

PLEISTOCENE REFUGE: Pleistocen refugium,
et isfritt område i periferien til hovedisdekket
under siste istid, eller et opphevet isfritt område
innen isdekket (nunatak) som har overlevet
relativt uforstyrret av istidene og som kan ha en
fauna og flora som er typisk for regionen som
helhet.

PLENARY POWERS: Plenumsmakt, refererer til
Kommisjonen (Se: Commission) som gjennom
sitt plenum kan forhindre bruk av en gitt regel i
Koden hvis denne bruken vil komme til å
ødelegge stabiliteten, universaliteten eller forårsake nomenklaturisk forvirring. Se: Code.
PLENITUDE: (1) Komplett, tilstanden å være full,
rikelig, rikelig mengde, fyldig; (2) Overflod,
rikdom, biotisk metning, område velsignet med et
mangfold av resurser. Gammelt (teologisk)
begrep om at alle nisjer i naturen var bebodd av
en art som hørte til der (skapt av Gud). Forskning
viser at verden har en rekke ubebodde nisjer,
tomme nisjer eller nisjer som skapes og
okkuperes under konkurranse.
PLEO-: Se: Pleio-.
PLEOGAMY: (1) Pleogami, term som viser til
den romlige fordeling av seksuelle organer i
diverse hermafrodittiske kombinasjoner; modning
og pollinering av forskjellige blomster på samme
plante til forskjellig tid; (2) Kombinasjoner av
polygami; det å ha flere enn én paringspartner på
samme tid (Se: Polygamy).
PLEOCHROIC: Pleokroisk, egenskapen enkelte
fargede, gjennomskinnelige substanser, f.eks.
krystaller, har til å vise forskjellige farger i
forskjellige retninger avhengig av forplantningen
og polariseringen av lyset som passerer gjennom
substansen; et resultat av anisotropi, det at en
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substans har forskjellige fyiske egenskaper i
forskjellige retninger (Se: Anisotropic).
PLEOMETROSIS: Pleometrose, forekomst av to
eller flere fertiliserte eggleggende dronninger i
samme koloni; dannelse av en koloni av sosiale
organismer på basis av mer enn én hunn. Se:
Monometrosis.
PLEOMORPHIC (Pleiomorphic): Pleomorfisk,
forekomst av mer enn én distinkt form av et
naturlig objekt, f.eks. en krystallinsk struktur, art
eller virus, eller en organisme ved forskjellige
stadier i livssyklus. Se: Pleomorphism og
Polymorphic.
PLEOMORPHISM (Pleiomorphism): (1) Pleomorfisme, istand til å innta forskjellige former,
f.eks. forekomsten av mer enn én forskjellig form
av en krystall av en viss kjemisk sammensetning;
(2) Nedarvet variabilitet i størrelse eller form blant
cellene i en ren kultur eller klon av en organisme;
(3) Form for polymorfisme der vanligvis distinkt
forskjellige former av visse celler, dyr eller planter
forekommer på forskjellige stadier i livssyklus
(hos insekter: Larve, puppe og voksen) (Se:
Heteromorphism og Polymorphism); (4) Degenerative forandringer innen soppkulturer.
PLEOPHAGOUS: Se: Polyphagous.
PLEOPHYLETIC: Se: Polyphyletic.
PLEROCERCOID: Plerocercoid, bendelmarklarve i 2. mellomvert som utvikles fra procercoiden i 1. mellomvert. Plerocercoid-stadiet som
forekommer hos diphyllobothridene og spirometridene, er en solid (dvs. ikke væskefylt) larve
med hode (scolex); utgjør det infeksiøse stadium
for sluttverten. Se: Metacestode og Procercoid.
PLEROCERCUS (Plerocercus stage): Plerocercus, bendelmark larve i orden Tryphanorhyncha der den bakre delen danner en blære
(blastocysten) hvor den resterende del av
kroppen kan dras inn. Se: Metacestode.
PLEROCESTOID: Plerocestoid, bendelmark
stadiet som kommer fra en onkosfære som etter
utvikling kalles metacestode. Se: Metacestode og
Oncosphere.

PLESIO-: Prefiks som betyr nær.
PLESIOBIOSIS: Plesiobiose, tilfeldig assosiasjon
av to eller flere kolonier av sosiale insekter, men
ingen klar overlapping og til liten felles nytte (men
kan representere en begynnende symbiose). Se:
Nest commensalism.
PLESIOBIOTIC: Organismer som lever meget
nær hverandre. Se: Plesiobiosis.
PLESIOMORPH: Plesiomorf, «primitiv karakter»,
innen kladistikk, morfologisk karakter som ikke
utgjør et nytt evolusjonært trekk, men er nedarvet
fra forfedrene. Se: Ontogeny, Plesiomorphic og
Plesiomorphy.
PLESIOMORPHIC (Plesiomorphous): Plesiomorfisk, innen kladistikk, opprinnelig, «primitive»
og generaliserte karakterer som har oppstått
tidlig i den evolusjonære historien til en
taksonomisk gruppe, og dermed er mere utbredt
og til liten hjelp for oppdeling av en gruppe i
lavere taksonomiske nivåer. Med andre ord,
opprinnelige karakterer, karaktertilstander eller
stadier som forskjellige grupper av organismer
deler og som er nedarvet fra en felles stamfar;
overtatt fra opphavet uten nevneverdige
forandring. Det i motsetning til apomorfiske
karakterer (Se: Apomorphy). En plesiomorfisk
karakter eller stadium (eller apomorfisk karakter
eller stadium) bestemmes av det karakter stadiet
som sammenlignes og det hierarkiske nivå som
undersøkes, dvs. er kun plesiomorfisk sammenlignet med en avledet tilstand, og kan være
apomorfisk sammenlignet med en ennå mer
plesiomorfisk tilstand. Delte plesiomorfe likheter,
kan være homologe (symplesiomorfe) eller ikkehomologe (reverserte). Tidligere ble det karaktertrekket som benevnelsen benyttes for, kalt
«primitiv»; generelt er termen «plesiomorphic»
benyttet for det å ha lik struktur eller form. Men
det er foreslått å benytte «plesiotypic» og
«symplesiotypic» for disse termene da «morphic»
refererer i strikt mening, kun til morfologiske
karakterer. Plesiomorfisk og «primitiv» benyttes
kun for karakter stadier, aldri for organismene
eller taksaene selv. Taksa som har opprettholdt
mange gamle plesiomorfe karaktertrekk, bør
isteden benevnes «gamle grupper» (ancient
groups) da taksane omfatter en blanding av både
plesiomorfe og avledete karakterer. Se: Plesio-
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morph, Plesiomorphy,
plesiomorphy.

Reversals

og

Sym-

PLESIOMORPHY (Ancestral trait): Plesiomorfi,
opprinnelig (generalisert), «primitiv» karakter eller
karaktertilstand hos en organisme eller det
takson som er under betraktning, eller en
apomorfi på et mer inkluderende hierarkisk nivå
enn det som betraktes. I evolusjonær sammenheng er plesiomorfi en relativ term som referer til
en primitiv (ancestral) karakter, en karakter som
er antatt å ha oppstått blant opphavet til gruppen
det er spørsmål om, og som ikke er unik for
medlemmene i gruppen og derfor ikke kan
benyttes som en diagnostisk karakter for gruppen
eller belyse nærmere de fylogenetiske relasjonene mellom gruppene av samme opphav.
Den avledete termen symplesiomorfi, er mye
benyttet. Se: Apomorphic, Plesiomorph, Plesiomorphic, Stasimorphic og Symplesiomorphic
character.
PLESIOTYPE: (1) Plesiotype, individ identifisert
av en annen enn den opprinnelige forfatteren av
arten (Se: Type); (2) Ett eller flere individer som
senere beskrivelser er basert på (Se: Hypotype).
PLESIOTYPIC STATE: Plesiotypisk tilstand,
opprinnelig karaktertilstand i en transformasjonsserie.
PLETHORA: (1) Overflod, overskudd, overveldende mengde av noe; (2) Blodrik, blodfull, blodoverfylling, overskudd av blod i sirkulasjonssystemet, et organ eller område. Plethoric, oppsvulmet.

brystkassen og den ytterste hinnens bevegelser.
Ved pleuritt blir pleuras overflate ujevn noe som
gir økt friksjon - og smerter. Pleural cavity,
hulrommene som omkranser hver av lungene.
PLEUROTHETIC: Det å hvile på siden.
PLEUSTON: Pleuston, samling av akvatiske
organismer som lever permanent på vannoverflaten der de flyter og beveger seg ved egen
hjelp. Pleuston omfatter også planter, f.eks.
andemat på vannet. Se: Epipleuston og Neuston.
PLEUSTOPHYTE:
Pleustofytt,
fritt-flytende,
makroskopisk plante. Se: Plotophyte.
PLEXIFORM: Det å være lik eller ha en form som
et nettverk. Se: Plexus.
PLEXUS: (1) Flettverk, nettverk, pleksus; (2)
Fylogenetisk forgrening av et takson som skyldes
seksuell reproduksjon og hybridiseringer; (3)
Kompakt, sammenhengende nettverk av blodårer
som forgrener og forener seg (anastomoserer);
(4) Nettverk av fusjonerte ganglier eller ligger
nær opptil hverandre, og hvorfra tallrike nerver
løper ut, f.eks. solar plexus.
PLICATE: Plissert, foldet, arrangert i folder som
en vifte.
PLICATUS: Foldet, har blitt foldet.
PLICIFORM: Det å ha en folde-lignende eller
flette-lignende form.
PLIO-: Se: Pleio-.

-PLEUR- (-pleuro-, -pleura): Affiks som betyr
side. Pleurothetic, det å hvile eller være festet på
siden.
PLEURISY:
Pleuritt,
brysthinnebetennelse.
Pleura, membraner som omkranser lungene og
luftrøret (thorax); glatt, serøs hinne av enlaget
plateepitel som dekker lungeoverflaten (lungehinne, pleura visceralis) og innsiden av
brysthulen (brysthinne, pleura parietalis). Disse
delene går over hverandre og gjør pleura til en
sammenhengende dobbelthinne, med (pleura)væske imellom slik at friksjonen mellom dem blir
ubetydelig. Vedhengskraften medfører at den
innerste hinnen og dermed lungene, følger

PLIOCENE: Pliocen, en epoke i Neogen, den
femte og siste epoken innen Tertiær perioden
mellom Miocen og den påfølgende Pleistocen.
Pliocen startet for 5,3 millioner år siden og varte i
ca. 3 millioner år. I denne epoken dukket de
første Australopithecus artene opp. Se: Geological time scale og Neogene.
PLIOHALINE: Pliohalin, saltholdighet mindre enn
en 13 – 15o/oo. Se: Brackish water, Freshwater
og Saltwater.
PLISTOPHOROSIS: Plistoforose, sykdom som
skyldes de minste parasittene (og de som har det
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minste eukaryotiske genom) som infiserer
laksefisk, en gruppe spore-dannende encellede
parasitter som en gang ble betraktet som
protozoer (protister), men som nå er vist å være
sopp eller tilhøre en søstergruppe av sopp.
Slektene Plistophora (og Loma) har komplekse
livssykluser. Mikrosporidier som er begrenset til
dyr, vesentlig insekter og krepsdyr, men også
som nevnt fisk og også andre parasitter
(hyperparasittisme), er antatt å omfatte rundt én
million arter. Flere arter infiserer også mennesket.

plommer; (3) Godbit, noe som er sterkt ønsket;
en ferdighet, dyktighet eller en jobb.
PLUMAGE: (1) Fjær på en fugl, fjærdrakt,
fjærkledning; (2) Fjær brukt til dekorasjon eller
pynt; (3) Elegant dress, skrud.
PLUMB: (1) Lodd, vekt på enden av en line for å
bestemme et vanndyp); 2) Loddrett, snekkerlodd
for å bestemme vertikalen.
PLUMBEAN (Plumbeous): (1) Bly-, blyholdig.
blyaktig; (2) Tung, kjedelig; (3) Bly-farget.

PLO: Se: Mycoplasma.
PLOIDY: Ploidi, et multippel av basisantallet
kromosomer i en celle eller cellene i en
organisme, dvs. antall repetisjoner av det
haploide kromosomantall i kjernen av en celle.
Eksempler på ploidi er: Haploid (1), diploid (2),
triploid (3), tetraploid (4), og polyploid (n). Se:
Aneuploid cell, Diploid, Haploid, Polyploid, Tetraploid og Triploid.
PLOT: (1) Lite jordstykke, parsell, lite plantet eller
målt landområde; (2) Plan, grunnplan, diagram,
kart, kartlegge, geometrisk lokalisering av et
punkt i et plan eller rom; (3) Plott, komplott,
sammensvergelse, intrige, handling; (4) Hemmelig plan, skjema for noe illegalt, uvennelig
handling.
PLOTOPHYTE: Plotofytt, flytende plante, vanligvis med spesielt utviklede flyteorganer. Se:
Pleustophyte.
PLOVER: Sandlo (Charadrius hiaticula), fjæretilknyttet fugleart, eller heilo (Pluvialis apricaria),
fjelltilknyttet fugleart; begge er arter i lofamilien
(Charadriidae). To former eller underarter av
heilo forekommer i Norge: Vanlig heilo (nordlig,
alpin) og sørlig heilo.
PLUM: (1) Plomme (Prunus domestica), stenfrukt med glatt skall og søtlig smak som vokser
på trær av slekten Prunus i rosefamilien
(Rosaceae). Plomme kommer opprinnelig fra
Øst-Asia, men dyrkes i dag over hele verden.
Plommen kommer i mange former, farger og
størrelser; over 2 000 forskjellige slag er kjent; (2)
Ethvert tre med spiselige frukter som ligner

PLUME: (1) Fjær, stor fjær, samling av fjær; fjærlignende struktur; (2) Symbol for ære eller bragd,
dåd; (3) Oppvelling av smeltet materie fra jordens
indre; (4) Luft-, vann- eller et jordområde som
inneholder foru-rensninger fra et lokalisert utslipp.
PLUMELET: Dunfjær, liten fjær.
PLUMOSE: Fjær-formet, fjæraktig, fjærkledt,
fjær-lignende utvekster, ligne på en fjær med
mange fine filamenter og grener på motsatte
sider som gir et fjæraktig utseende. Plumose
hair, forgrenet type av kroppshår som man finner
hos bier for oppsamling av pollenkorn fra
støvbærerne.
PLUNGE DIVING: Styrtdykking, det å styrte i
vannet fra en mer eller mindre stor høyde for å
fange fisk. Spesielt terner benytter denne
metoden for å fange fisk, men er særlig utpreget
hos havsuler (Morus bassanus, syn. Sula
bassana), den eneste av ti arter i familien
(Suliformes) som hekker i Europa.
PLURILOBED: Se: Multilobed.
PLURINUCLEAR: Det å ha mange kjerner
tilsvarende et syncytium. Se: Syncytium.
PLURIPAROUS (Multiparous): (1) Som har flere
avkom i samme kull (Se: Biparous og Uniparous);
(2) Som produserer mer enn ett kull.
PLURIPOTENCY: Det å være pluripotent, ikke
fiksert med hensyn til utviklingsmuligheter, kapasiteten til å kunne differensiere til enhver celleeller vevstype.
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PLURIVOROUS: Se: Polyphagous.
PLUS: (1) Pluss, positiv, addisjonstegn, + ; (2)
Elektrisk positiv; (3) Det i høy grad å ha en
spesiell kvalitativ egenskap; (4) Én av to
paringstyper som kreves for befruktning ved
seksuell reproduksjon hos lavere planter, som
f.eks. hos sopp.

PLUVIAL PERIODS: Regnfulle perioder, karakterisert med mye nedbør og dannelse av store
innsjøer i tropiske og subtropiske områder og
spesielt under Kvartær tiden.
PLUVIOFLUVIAL: Kombinert påvirkning eller
effekt av nedbør i form av regn og elver.
PLUVIOMETER: Se: Udometer.

PLUS STRAND: Se: Coding strand.
PLUTEUS: Se: Dipleurula.

PLUVIOPHILOUS: Det å leve og trives under
fuktige betingelser med mye nedbør.

PLUTONIC (Intrusive): Plutonisk, smeltebergarter dannet under jordoverflaten, typisk med
store krystaller som skyldes sakte avkjøling.
Plutonisk er motstykket til vulkansk (vulcanic).
Se: Intrusion.

PLUVIOPHOBOUS: Som viser intoleranse til
fuktige miljøe. Pluviofobia, frykt for regn.

PLUTONIUM: Plutonium (Pu), sølvaktig redioaktivt grunnstoff som hører til aktinoidene i
grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 94 og atommasse (u) 239,1. Den mest
stabile av de 13 isotopene (244) har en halveringstid på 7,6 x 107 år, smeltepunkt 641oC
kokepunkt 3 232oC. Plutonium 244 brukes i
kjernereaktorer og i kjernevåpen. Plutonium-239
er en kunstig radioisotop med en halveringstid på
24 400 år. Plutonium-239 som blir produsert
gjennom å bombardere uranium-238 med
nøytroner, er reaktivt og utsender alfa stråling
med høy gjennomtrengelighet noe som gjør at
det er et av de farligste stoffene vi kjenner,
mange ganger mer giftig enn radium. Plutonium
dioksid partikler vil kunne etter forbrenning,
inhaleres med høy risiko for lungekreft, og
generelt, positivt korrelert med mengde (dose)
stråling et vev mottar. Plutonium som brennstoff i
kjernekraftverk, er oksidert til en keramisk form
som ikke skal gi fra seg partikler som kan pustes
inn. Det produseres ca. 20 tonn plutonium årlig i
verdens reaktorer.

P.M. (Post meridiem): Forkortelse for: Etter
middag.

PLUVIAL (Pluvious): (1) Regnfull, regnrik, regn-,
nedbør, som skyldes regn, som gjelder regn, lang
periode med mye regn og mer enn det som falt
både før og etter; (2) Formet eller markert av mye
regn. Pluvialtid, langvarig, regnrik periode,
geologisk periode med et klima karakterisert av
mye nedbør. Pluvialsjø, innsjø dannet i et tørt
område etter en tid med mye nedbør.

PM (µm): Forkortelse for: Mikrometer (micrometer), enheten dividert på 106.

PMN: Se: Polymorphonuclear cell.
PNEOGRAPH: Instrument for å registrere pustebevegelser, kontinuiteten, styrken og varigheten.
PNEUM- (Pneumo-, Pneumato-): Prefiks som
refererer til luft, lunger eller det å puste.
PNEUMATIZED: Det å ha luftfylte hurom.
PNEUMATICS: Pneumatikk, den delen av
fysikken som omhandler de mekaniske og
dynamiske egenskapene til luft og andre gasser.
PNEUMATOPHOBIA: Frykt for luft.
PNEUMATOPHORE: (1) Luftrøtter, negativt
geotrope planterøtter som benyttes for gassutveksling med atmosfæren, som f.eks. mangrovetrær som lever i oversvømte, oksygenfattige, områder (Se: Geotropism); (2) Pneumatofor, den gassfylte blæren til visse kolonidannende
nesledyr i klassen Hydrozoa, f.eks. Det portugisiske krigsskip (Physalis sp.).
PNEUMOCOCCAL PNEUMONIA (Classical
lobar pneumonia): Lungebetennelse forårsaket
av visse strainer av den Gram-positive bakterien
Streptococcus pneumoniae (pneumokokkus) som
gir den vanligste form for bakteriell lunge-
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betennelse. Bakteriene når lungene via luften når
de normale barrierene ikke funksjonerer; mellom
40 - 70 % av den voksne populasjonen er bærere
av pneumokokkus i de øvre luftveier. Inkubasjonstiden er kort, 1 - 3 dager.
PNEUMOCYSTIS CARINII: Mikroorganisme
(sopp) vidt utbredt i dyr i naturen, men vanligvis
uten å forårsake sykdom. Den er imidlertid en
opportunist og angriper spesielt lungevevet hos
immunsvekkede
individer, med
tørrhoste,
pustevanskeligheter og feber som resultat.
Soppen er hovedårsaken til dødsfallene hos
pasienter med AIDS da de lett utvikler den
karakteristiske Pneumocystis-lungebetennelsen.
Se: Pneumonia.
PNEUMONIA: Lungebetennelse, akutt inflammasjon (betennelse) som vanligvis starter i de øvre
luftveiene, men sprer seg ned i lungene. Mye av
det som forårsaker luftveisinfeksjoner, kan også
føre til lungebetennelse om det ikke behandles i
tide. Vanligvis deles lungebetennelsener inn i tre
grupper mht. årsakene (agensene): (a) Bakterier
(pneumokokker; Se: Pneumococcal pneumonia),
(b) virus (særlig sekundært), og (c) Mycoplasmalungebetennelse. Bakteriene kan vi ha i nesen og
svelget uten å være syke, men av en eller annen
årsak, f.eks. fuktighet, mye trekk eller sykdom,
setter bakterien seg fast i lungene og gir
betennelse. Sykdommen kan begynne plutselig
med over 40oC i feber, sting i siden, tung pust,
hoste og at en følert seg svært syk.
Lungebetennelse kan være svært farlig, særlig
under den såkalte krisetiden og også medføre
død. Heldigvis, behandling med antibiotika gir
vanligvis full helbredelse. Vanlig, akutt lungebetennelse, er lite smittsom. Pneumokokker er de
vanligste lungebetennelsesbakteriene, og forekommer ofte hos friske personer og er vidt
utbredt i miljøet. De kan også forårsake mellomørebetennelse (otitis media), bihulebetennelse
(sinusitt) og brysthinnebetennelse (pleuritt),
betennelse i hinnen som kler lungenes utside og
brystveggens innside. Ved siden av lungebetennelsesbakterien Streptococcus pneumoniae,
forårsaker S. pyogenes (streptokokk-A, GAS)
primær og sekundær lungebetennelse og er den
vanligste bakterieinfeksjon hos mennesket,
hyppigst i hals og hud, f.eks. halsbetennelse
(tonsillitt),
brennkopper
(impetigo),
rosen
(erysipelas), øreverk (otitt), skarlagensfeber

(scarlatina scarlatina) og barselfeber (febris
puerperalis). Staphylococcus aureus kan medføre lungebetennelse etter f.eks. en influensa.
Haemophilus influenzae (vanligvis type b)
forårsaker primær lungebetennelse i barn og
sekundær lungebetennelse i pasienter med
pågående virus infeksjon i luftveiene. Friedländers lungebetennelse som skyldes Klebsiella
pneumoniae, er en alvorlig sykdom som opptrer
som oftest som en komplikasjon ved kroniske
lungesykdommer. Forskjellige andre Gramnegative bakterier kan forårsake primære eller
sekundære lungebetennelser, særlig i meget
unge eller gamle, svekkede personer. Flere typer
av såkalte RS-virus (adenovirus, coxsackievirus,
parainfluenza virus) kan forårsake lungebetennelse, særlig hos barn. Hos voksne kan denne
formen for lungebetennelse arte seg som en
kraftig forkjølelse, mens små barn gjerne utsettes
for store pustevanskeligheter. Antbiotika hjelper
ikke mot virus, men pasienter med pustevanskeligheter kan få hjelp med ånderettet.
Normalt er virusene mest utbredt om vinteren slik
at flest lungebetennelser av denne typen
registreres i den kalde årstiden. Mycoplasmalungebetennelser skyldes mikroorganismer som
er vanskelig å plassere systematisk, men
omfatter små organismer uten cellevegg,
antagelig en primitiv form for bakterier. De
rammer oftest større barn og ungdom og gir
lungebetennelser som kan bekjempes med
antibiotika (Tetrasyklin, Erytromycin). Lungebetennelse kan også forårsakes av oppkast, spytt
eller andre «fremmedlegemer» som havner nede
i lungene. En form skyldes soppen Pneumocystis
carinii som ofte rammer HIV smittede og kan
være det første tegn på utviklingen av AIDS. Se:
AIDS og Pneumocystis carinii.
PNEUMORICKETTSIOSIS: Se: Q-fever.
PNEUMOTAXIS: Pneumotaxis, rettet respons
hos en bevegelig organisme mot (positiv) eller
bort (negative) fra en stimulus forårsaket av
gasser, spesielt karbondioksid (CO2). Se: Taxis.
PNEUMOTROPISM: Pneumotropisme, orienterende respons til en stimulus forårsaket av
gasser, spesielt karbondioksid (CO2). Se:
Tropism.
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PNIGOPHOBIA: Unormal og irrasjonell frykt for å
bli ristet. (Det å ha blitt ristet som barn kan
medføre en senere utvikling av pnigofobi.)
POCK: Kopparr, pustel. Pock-marked, kopparret.
POCULIFORM: Det å være kopp-formet, begerformet.
POD: (1) Belg, skjelm, skolm, frukt som åpner
seg gjennom og splittes langs to sider (seedpod);
(2) Eggkapsel hos visse insekter, egg sementert
sammen i en masse, spesielt rettvinger (Orthoptera: Gresshopper, sirissser, vortebitere); (3)
Flokk, (fiske)stim; (4) En avsetning, f.eks.
kampesten eller sediment, som er lengre enn
bred.

dominerende vegetasjon er barskog eller blandet
barskog / løvskog eller lyngmoer.
POECILANDRY: Det å ha mer enn én form for
hann. Se: Poecilogyny.
POECILOGENY: Polymorfisme med mer enn én
form på larvestadiet der noen er paedogenetiske
mens andre utvikler seg til normale to-vingete
voksne (hos Diptera). Se: Paedogenesis.
POECILOGONY: En utvikling hos visse
virvelløse dyr av samme art der det produseres
to fomer av unger selv om de voksne er
identiske.
POECILOGYNY: Det å ha mer enn én form for
hunn. Se: Poecilandry.

POD- (Podo-, Poda-): Prefiks som betyr fot.
PODAGRA: Podagra, urinsyregikt, fellesbetegnelse for giktsykdommer som oftest angriper ett
ledd om gangen; refererer i snever mening kun til
når sykdommen rammer stortåa.
PODILEGOUS: Som har pollenkurver festet på
bena.
PODIT (Podomere): Et individuelt lem segment.
PODIUM: Podium, organ som benyttes som fot.
PODOCYST: Podocyste, aseksuelt hvilestadium
hos maneter.

POECILONYMY (Pecilonymy): (1) Det å benytte
to eller flere termer for samme ting; (2) Et
synomym, et gitt systematisk navn for en art eller
slekt som senere har blitt betraktet som en
ukorrekt form og dererfor avvist og ersattet med
en annet (mer) korrekt form.
POIKILO-: Prefiks som refererer til noe irregulært, forskjellig, variert (various, varied,
variegated).
POIKILOHALINE: Organismer som kan tilpasse
seg ytre forandringer i saltholdigheten.
POIKILONYMY: Kombinasjonen av navn eller
termer fra forskjellige namenklaturiske systemer.

PODOPHTHALMIC: Det å ha øynene på stilker.
PODYNIA: Smerte i føttene.
PODZOL (SOIL): Podzol, askejord, spesiell
jordtype som særlig forekommer i kjølige,
sesongmessig fuktige områder der utvasking av
jordsmonnet er en dominerende prosess. Podzol
jord har et karakteristisk jordprofil med øverst et
tynt lag av rå humus (litter and duff) over en sur,
askegrå og utvasket A-horisont og et mørkebrunt
og surt lavere lag (B-horisont) med utfelte, avsatte stoffer som spesielt humus og jern-oksider
og som kan klassifiseres etter hvilke stoffer som
utfelles. Podzol jord dannes i kaldt-tempererte til
tempererte områder med fuktig klima. Den

POIKILOSMOTIC: (1) Poikilosmotisk, organismer
som kan tilpasse sitt indre osmotisk trykk til det
omgivende medium; (2) Organismer med et
relativt variabelt indre osmotisk trykk, uavhengig
av omgivelsene (Se: Homoiosmotic).
POIKILOTHERMIC (Allotherm, Cold-blooded(ness), Ectotherm, Ectothermal, Exotherm,
Heterothermal, Heterotherm, Poikilothermous,
Poikilothermal): Kaldblodig, vekselvarm, organismer der kroppens temperatur varierer passivt
med omgivelsestemperaturen, organismer med
dårlig utviklede mekanismer for egen temperaturregulering slik at kroppstemperaturen fluktuerer
og bestemmes primært av omgivelsestemperaturen. Alle dyr, unntatt fugler og pattedyr, er
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vekselvarme. Det å være kaldblodig vil ikke
nødvendigvis si å være kald da de kan være like
varm som omgivelsene, i varme omgivelser til og
med varmere i blodet enn selv hva fugl og
pattedyrene er. Det skjer ved f.eks. aktivt valg av
solbading eller sterk skjelving på grunn av
muskelaktiviteter. Men en følge av kaldblodighet
er at metabolismeraten avtar under kalde
betingelser slik at de blir mer eller mindre inaktive
under vinterforhold. Se: Allotherm, Ectothermic,
Endothermic og Homoiothermic.
POINT MUTATION (Gene mutation, Infragenic
mutation, Intragenic mutation, Micromutation,
Genovariation, Transgenation): Punktmutasjon,
mutasjon som forandrer et nukleotid i et gen eller
DNA sekvens gjennom erstatning (substitution),
inversjon (inversion), tap (deletion) eller tillegg
(addition). Med andre ord, en mutasjon i ett
enkelt basepar i DNA som medfører at et
nukleotid erstattes eller forandres uten forandringer i det totale antall nukleotider hvis det
dreier seg om en substitusjon (substitution) eller
inversjon (inversion), men med forandringer i det
totale antall nukleotider hvis det dreier seg om et
tillegg (innskudd, insertion) eller tap (sletting,
deletion). En punktmutasjon i en strukturell gen
kan resultere i en «missense», «nonsense» eller
en «samesense» mutasjon. Se: Frameshift
mutation.
POISE (P): (1) Poise, enhet for dynamisk
viskositet lik 1 dyn-sekund per kvadratcentimeter, dvs. viskositeten av en væske der en kraft
på 1 dyn per kvadratcentineter opprettholder en
hastighet på 1 cm per sekund (dyn er en enhet i
CGS-systemet, forløperen til SI-systemet) (Se:
C.G.S units, SI units og Viscosity); (2) Balanse,
likevekt, holde i likevekt; (3) Bære, holde eller
bevege seg på en viss (attraktiv, grasiøs) måte;
(4) Rolig selvsikkerhet.
POISON (Toxin): (1) Gift, alle substanser som
berørt eller inntatt i kroppen (spist, drukket eller
pustet) er helseskadelig eller dødelig for levende
organismer. Typiske giftstoffer er skadelige i
relativt små mengder til forskjell for de fleste
substanser som kan være skadelige hvis de
inntas i tilstrekkelig stor mengde (Se: Toxin); (2)
Forgifte, forderve.
POISONING: Forgiftning, giftmord.

POISONOUS (Toxic): Som er giftig, skadelig,
fordervelig, toksisk. Se: Venom
POISSON DISTRIBUTION: Poisson fordeling, en
modellering av antall ganger noe skjer i en gitt
tidsperiode eller i et gitt rom; en sannsynlighetsfordeling som ofte benyttes for diskontinuerlige
variable der sannsynligheten for at en hendelse
skal skje (p) er meget liten sammenlignet med
muligheten for at den ikke kommer til å inntreffe
(q) (i en normalfordeling er p = q = 1/2, mens i en
Poisson fordeling er p mye mindre enn q). Innen
sannsynlighetsteori benyttes Poisson fordelingen
for å teste grad av tilfeldig fordeling i en
populasjon der tilsynekomsten av et individ ikke
øker sannsynligheten for at et annet opptrer like
ved, og hvor variansen er tilnærmet lik gjennomsnittet; en basismetode for å kalkulere fordelingen av en gitt egenskap i en populasjon, gitt
at populasjonen er stor og at sannsynligheten for
at egenskapen skal opptre er lav (<0,1). Se:
Binomial distribution og Negative binomial distribution.
POISSON PROCESS: Tilfeldig hendelse i tid;
hvis n er antall diskrete tilfeldige hendelser i en
gitt tid, vil n ha en Poisson fordeling. Se: Poisson
distribution.
POLAR: (1) Polar, polar-, pol-, polarlys (polar
light), av eller relatert til polene; det som er
karakteristisk for Nordpolen og Sørpolen eller
områdene ved de geografiske polene (nord og
sør for henholdsvis den arktiske og antarktiske
polarsirkel; 66°33′39″; men polarnatten forekommer nord og sør for 72o34’). Polare luftmasser refererer til luftmassene som oppstår ved
40 – 60o enten over havområdene eller i det indre
av kontinentene og er karakterisert ved spesielt
lave temperaturer. Polarfronten refererer til
hovedfrontsystemet som deler de tropiske og de
polare luftmassene i Nord-Atlanteren og det
nordlige Stillehavet fra hverandre og utgjør
området der særlig lavtrykkene oppstår (Se:
Temperate, Tropical og Tropics); (2) Karakterisert
med motsatte ekstremer. Polar molekyl, molekyl
som har en dipol (romlig adskilte ladninger) der
styrken er et mål på stoffets løsningsevne.
POLAR BODY (Polocyte): Pollegeme, polcelle,
én av de to små cellene som dannes etter første
og andre meiotiske deling i en oocytt under
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utvikling, og som inneholder lite cytoplasma og
ikke utvikles til egg (ova), men degenereres. Med
andre ord, pollegemene er de mindre cellene
med kromatin som dannes under meiosen, men
blir utstøtt i løpet av oogenesen og derfor ikke
videreutvikles til funksjonelle egg. Pollegemene
stammer enten fra den første eller andre
meiotiske delingen av oocyttene, dvs. er enten et
primært eller sekundært pollegeme. Selve cytoplasmaet fordels ulikt både under første og andre
meiotiske deling, der eggcellen får det meste
mens de andre kjernene (polcellene) avsnøres
og går til grunne og vil ikke blir befruktet. (I noen
tilfeller gjennomfører også den primære polcellen
andre meiotiske deling; resultatet blir da ett egg
og tre polceller.) I de hunnlige kjønnsorganene
resulterer altså modningsdelingene kun i én
funksjonell eggcelle med halvert kromosomtall,
mens pollegemene som også har fått halvert sitt
kromosomtall, ikke er funksjonelle. Det artstypiske kromosomtallet (2n) gjenopprettes ved
befruktningen når en sædcelle forener seg med
en eggcelle.
POLAR CLIMATE: Se: Frigid climate.
POLAR GLACIER: Isbre i polare strøk (nær
Nordpolen og Sørpolen), bre som alltid er kaldere
enn 0oC gjennom hele sin ismasse. Klassifiseringen er uavhengig av breens form, størrelse og
lokale beliggenhet.
POLARIMETER: (1) Polarimeter, instrument for å
måle rotasjonen av polari-seringsplanet til et
polarisert lys som passerer gjennom en optisk
struktur eller prøve, spesielt gjennom væsker; (2)
Instrument for å bestemme mengden av
polarisert lys, eller proporsjonen polarisert lys i en
spesiell polarisert lysstråle. Se: Polarization.
POLARISCOPE: Polariskop, instrument for å
studere fenomener og egenskaper knyttet til
polarisert lys, eller interaksjoner av polarisert lys
med optisk transparente substanser og media.
Se: Polarization.
POLARITY: (1) Polaritet, rettet differensiering,
orientering eller trend innen et system; (2)
Tilstand til et legeme eller system der det
forekommer motsatte fysiske egenskaper ved
forskjellige punkter; (3) Manifestering eller
besittelse av motsatte egenskaper, tendenser

eller prinsipper; politisk polaritet; (4) Innen
kladistikk, original eller avledet karaktertilstand i
en kladistisk analyse der polariteten spesifiserer
hvilke av karakterne som er plesiomorfe og hvilke
som er apomorfe. En karakter, morfoklin eller
transformasjonsserie sies å være polarisert når
retningen på karakterforandringene eller evolusjonen, er spesifisert. Det medfører at det relative
forhold mellom karaktertilstandenes plesiomorfi
og apomorfi, er bestemt. Evolusjonens retning i
en kladistisk analyse (polarity of characters), bestemmes ut fra om karakterene eller karaktertilstanden er originale eller avledede der de
originale karakterer er de karakterene som en har
arvet fra en stamfar tidligere i fylogenien enn den
siste felles stamfar til de taksa som betraktes.
Avledede karakterer er de karakterene som er
ervervet av den siste felles stamfar til de taksa
som er under betraktning. Polariteten bestemmes gjennom beslutningen om hvilken ende av
trenden som er primitiv (plesiomorf) og hvilken
som er avansert (apomorf) basert på f.eks. en
deduksjon ut fra stratigrafiske eller ontogenetiske
karakterstadier eller indirekte gjennom sammenligning med utgrupper (Se: Plesiomorphy,
Apomorphy, Outgroup comparison); (5) Innen
fysikk: (a) Magnetisk polaritet, forskjellen mellom
polene (som søker mot nord eller sør) på en
magnet, og (b) elektrisk polaritet, forskjellen
mellom de positive og negative parameterne i en
elektrisk krets eller apparat; (6) Innen kjemi,
ionisk polaritet, egenskapen at molekylene kan
ha en ujevn fordeling av elektroner slik at en del
av molekylet har positiv ladning mens den andre
delen har negativ ladning. Vann er et eksempel
på dette (Se: Polar molecule).
POLARIZATION: (1) Polarisering, beskrivelsen
av polaritet til en karakter, karaktertilstand eller
transformasjonsserie (Se: Polarity); (2) Polarisering, deling i to motstridende, kontrasterende
eller uforenlige grupper; (3) Innen fysikk, prosess
som ensretter vibrasjonene i lysbølger til én
retning (planpolarisering) i motsetning til oscilleringen av upolarisert lys (naturlig elektromagnetisk
stråling) i alle retninger vinkelrett på lysretningen.
I planpolarisert lys (eller annen form for stråling)
vil det elektriske feltet befinne seg i ett plan,
vibrasjonsplanet. Dette oppnås ved å sende lyset
gjennom visse stoffer (polaroide briller) eller ved
hjelp av refleksjon. Planet til et slikt planpolarisert
lys kan dreies avhengig av hvilket stoff som

346

benyttes; krystaller eller et konglomerat av
krystaller, benyttes ofte for produksjon av
planpolarisert lys; (4) Innen kjemi, delvis eller
komplett (polar) adskillelse av de positive og
negative elektriske ladningene i et kjemisk system (kjerne, atom, molekyl; Se: Polarity).

magnetiske polene over jordens overflate relativt
til rotasjonsaksen, spesielt sett i tidsperspektiver
på mer enn 30 millioner år. Det at kurvene for
pol-vandringen for forskjellige kontinenter ikke
harmonerte, ble et av de første viktige bevisene
for kontinentaldrifts teorien. Se: Continental drift.

POLAR MOLECULE: Polart molekyl, molekyl
som selv om det ikke bærer en netto elektrisk
ladning, har et dipolmoment og kan tiltrekke
andre molekyler med et tilsvarende dipolmoment.
Se: Polarity.

POLAR ZONE: (1) Polar sonen (frigid zone, polar
region), breddegradene mellom 72o og 90o på
hver halvkule (Se: Polar); (2) Innen genetikk, det
funksjonelle senter for mitosen i planteceller som
mangler centrioler.

POLAR MUTATION: Polar mutasjon, mutasjon i
et enkelt gen som ikke bare påvirker genet der
mutasjonen er lokalisert, men også uttrykningen
av andre umiddelbart nærliggende gener nedover
på kromosomet, dvs. påvirker nukleotid sekvenser i DNA eller i operoner (DNA enheter som
utgjør et kluster av gener under kontroll av én
promotor (der transkripsjonen av et gen starter)
og som transkriberes samlet til en mRNA tråd).
Polare mutasjoner kan være nonsense (dvs. et
stopp kodon eller et ikke-funksjonelt protein
produkt), frameshift (dvs. gir et antall nukleotider
som ikke er delelig på tre) eller insertion (dvs. gir
et tillegg på én eller flere basepar) mutasjoner.
Polare mutasjoner forekommer bare i mRNA
(polycistronic mRNA) som overfører genetisk
informasjon fra DNA til ribosomene.

POLE: (1) Innen geografi, pol, pol punktene ved
den nordlige og sørlige enden av jordaksen, eller
én av de to magnetiske polene; (2) Innen fysikk,
hvert av endepunktene i et elektrisk apparat eller
strømkrets der hovedstrømmen går, eller midtpunktet på et konvekst eller konkavt speil; (3)
Innen astronomi, én av de to polene på den
himmelske sfæren; (4) Innen genetikk, den ytre
regionen i en celle som deler seg, eller de to
motsatte endene på spindelen som kromosomene beveger seg mot under de senere
stadier av den mitotiske og meiotiske celledelingen under anafasen.

POLAROID: (1) Polaroid, tynt gjennomskinnelig
lag som inneholder ultramikroskopiske, polariserende krystaller med de optiske aksene i parallell
og hvor en lyskomponent absorberes og en
annen videreføres uten nevneverdig tap. Polaroide effekter kan oppnås på mange forskjellige
måter, og benyttes i en rekke sammenhenger,
f.eks. som frontlys på biler, i visirer, solbriller og
filter for fotoapparater. Gjennom å plassere
aksen for polaroiden i bestemte retninger, kan lys
spredt ved refleksjon som fra en vannflate,
fjernes; (2) Polaroid, kamera som tar bilder som
trykkes etter få sekunder, eller et bilde tatt med et
slikt kamera.
POLARON: (1) Polaron, elektron som er koplet til
et ion (Se: Electron); (2) Et elektron og sitt
omgivende polariseringsfelt inni et krystallnett.
POLAR WANDERING CURVE: Den systematiske bevegelsen gjennom geologisk tid av de

POLE CAPSULE: Polkapsel, struktur som ligner
nematocyster hos de flercellede sporene hos
visse parasittiske protozoer (blant cnidosporidiene); et tråd-lignende organ som er oppkveilet i
en kapsel og kan skytes ut for tilsynelatende å
ankre opp sporene i vertens tarmvegg. Se: Nematocyste.
POLECAT: Ilder (Mustela putorius), rovpattedyr i
mårfamilien (Mustelidae). Rester av ilder er
funnet i Norge i en stenalderboplass (Vistehola
på Jæren). Sju underarter av ilder er beskrevet,
men den systematiske oppdeling er usikker.
POLEOPHILOUS: Det å leve og trives i urbane
habitater. Se: Poleophobous.
POLEOPHOBOUS: Som er intolerant til urbane
habitater. Se: Poleophilous.
POLDER: Polder, lavereliggende landområde
som er et tørrlagt tidligere vannområde (sjø eller
elv) som er beskyttet med diker da mange ligger
under havnivået.
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POLIOMYELITIS (Acute anterior poliomyelitis,
Heine-Medins disease, Infantile paralysis,
Polio): Poliomyelitt, polio, barnelammelse,
infeksjon av det sentrale nervesystemet med
polio virus (RNA virus, picornavirus, tre serotyper
enterovirus) noe som medfører en akutt,
epidemisk sykdom, særlig hos barn. Viruset
spredes via den faecal-orale ruten gjennom
person-til-person kontakt eller via kloakkforurenset vann. Inkubasjonstiden er vanligvis én til
to uker. Viruset kan påvises i svelget noen få
dager, men forekommer hovedsakelig i tarmkanalen der det formerer seg i det lymfoide vevet.
Infeksjonen kan være asymptomatisk.; kliniske
former er oftest milde og begrensede, med feber,
hodepine, kvalme og oppkast. Viruset kan også
angripe sentralnervesystemet (CNS), særlig de
motoriske cellene i ryggmargen, men ikke fatalt
hvis ikke de respiratoriske musklene involveres.
Poliomyelitt er utryddet i Europa (2002), NordAmerika (1994) og Stillehavsregionen (2000);
den siste epidemien i Norge var i årene 1950 –
1954. Kun i tre land forekommer polio endemisk:
Nigeria, Pakistan og Afghanistan. I Norge er alle
barn og unge beskyttet gjennom poliovaksine
som første gang ble gitt skolebarn i 1956
(deriblant undertegnede). Se: Diseases of
civilization.
POLLEX: Tommel, tommelfinger.
POLLOCK (Pollack, Atlantic pollock, European pollock, Ileu jaune, Lythe): Lyr (Pollachius
pollachius), fisk i torskefamilien (Gadidae) som
kan bli opptil 130 cm lang og veie 10 kg. Lyr
mangler skjeggtråd og har underbitt, sidelinjen er
mørk og tydelig og buer markant nedover under
første ryggfinne til forskjell fra sei som har en rett
og lys sidelinje. Lyr er utbredt nordøst i
Atlanterhavet, fra nord i Marokko til Finnmark i
Norge og Island, men mest tallrik rundt De
britiske øyer. I Norge finnes den langs hele
kysten, men er vanligst langs Vest- og Sørlandet.
Lyren forekommer fra overflaten og ned mot 200
meters dyp og er bentopelagisk. Se: Coalfish.
POLLEN: Pollen, pollenkorn, blomsterstøv,
modne mikrosporer hos frøplanter (både nakenfrøete, gymnospermer, og dekkfrøete, blomsterplanter, angiospermer) som utgjør de hannlige
haploide gametene. Pollen spirer og danner den
hannlige gametofytt-generasjonen med to kjerner

etter den mitotiske delingen, en generativ og en
pollenkanal kjerne. Den siste antas å kontrollere
veksten av selve pollenkanalen, en utvekst fra
pollenkornet etter det har festet seg på arret (det
hunnlige organet, stigma), som frakter den
hannlige gameten (hannlige gametofytten) ned til
den hunnlige gameten (hunnlige gametofytten),
ovulen (Se: Ovulum). Kanelen vokser kun når det
er et samsvar, kompatibilitet, mellom pollenet og
det hunnlige vevet. Pollen produseres av
støvbærerne (pollenknappen, anthera) hos
blomsterplantene eller fra de hannlige konglene
og overføres mekanisk innen planten, eller fra
plante til plante med vind, vann eller dyr, særlig
insekter. Da pollen er meget resistent mot
ødeleggelse og artskarakteristisk, benyttes de
bl.a. til kvartære aldersbestemmelser gjennom å
identifisere typen, arten og antallet i de
forskjellige jordlagene. Slik kan man rekonstruere
plantenes innvandringshistorie og mengdeforhold, og de varierende klimaforholdene på
stedet over lange tidsrom og også få en relativ
aldersdatering av jordlag og mellom områder
(pollenanalyse, Se: Palynology). Se: Flower.
POLLEN MOTHER CELL: Plantecelle (microsporocyte) som gjennom meiose produserer fire
celler som alle vokser ut til et pollen korn.
Pollensekken (pollen sac) er den lommen i
pollenknappen (anthera) der pollen dannes.
Pollen kanalen (pollen tube) er de lange tubulære
cellene som vokser ut av pollonkornene og som
frakter den hannlige gameten fra pollenkornet
ned til egget (ovule) under befruktningen. Se:
Pollen.
POLLENOPHAGOUS: Som eter pollen.
POLLINATE: Pollinere, bestøve, overføre pollen
fra pollenknappen (anthera) til arret (stigma) hos
blomsterplantene, eller overføre pollen fra et
mikrosporangium (microsporangium) til en kongle
(ovule) hos de nakenfrøete. Se: Pollen.
POLLINATION: Bestøvning, pollinering, seksuell
befruktningsprosess hos de høyerestående
plantene, overføringen av pollen, naturlig eller
kunstig, fra den hannlige støvbæreren (pollenbærer, støvdrager, pollenblad), stamen, i en
blomst, til den hunnlige delen (arret, stigma;
mikropyle, åpningen i overflaten av den hunnlige
gameten (ovulen) der pollenkanalen trenger inn),
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eller fra en hannlig til en hunnlig kongle hos
bartrærne. Selvbestøvning (self-pollination) refererer til overførselen av pollen til arret innen
samme blomst eller en annen blomst på samme
plante. Kryssbestøvning (cross-pollination) refererer til pollen som overføres til en annen plante.
Selve pollineringen kan skje ved hjelp av vind,
vann og dyr, spesielt insekter, men også med
f.eks. fugler eller flaggermus. De fleste blomster
er tilpasset kun én spesiell metode for sin
bestøvning. Se: Anemophily, Anthera, Entomophily, Hydrophily, Pollen og Stamen.
POLLINATOR: Pollinator, dyr som frakter pollen
fra en frøplante til en annen og dermed bidrar til
plantenes reproduksjon. De fleste pollinatorer er
insekter, spesielt bier, humler, sommerfugler og
møll, men også virveldyr som fugler, spesielt
kolibrier, og også flaggermus bidrar når det
gjelder visse plantearter.
POLLINIFEROUS (Pollinigerous): Som er
pollen-bærende, formet for å bære pollen. Se:
Pollen.
POLLINIUM (pl. Pollinia): Masse eller klump av
pollen produsert av en enkel støvknapp (anthera)
og som overføres som en enhet under bestøvingen; produseres av mange orkideer.
POLLINOSE: Dekket med et pudderaktig belegg.
POLLIWOG: Rumpetroll, amfibielarve, overgangsform (stadium) mellom egg og voksen hos
amfibier. Uttrykket benyttes mest for frosker og
padder, men også salamandre har rumpetroll,
skjønt disse likner mer på de voksne dyrene.
POLLUTE: (1) Forurense, besmitte, søle til, forderve, gjøre noe skadelig for levende organismer, spesielt gjennom å spre avfallsstoffer,
spillprodukter, i naturen; (2) Gjøre noe skittent,
urent, moralskt skadelig.
POLLUTANT: Forurensende stoff, forurensende
emne, substans (eller effekt) som er giftig, som
forandrer miljøet på enn skadelig måte gjennom
å redusere vekstraten til organismer, influere på
næringskjedene, helsetilstanden, velferden og
komforten til dyr og mennesker, og forringer
menneskets ressurser. Generelt sett påføres
forurensende stoffer naturmiljøet i store mengder

i form av søppel, forurensende avløp, kloakk og
andre utslipp, eller som biprodukter av industrivirksomhet eller andre forurensende aktiviteter
mennesket foretar seg. De forurensende stoffene
kan være faste stoffer, væske eller gass eller
partikler mindre enn molekyler. Forurensninger
kan klassifiseres på mange måter, f.eks. etter: (a)
Opphav, naturlig eller syntetisk. Svoveldioksid er
et eksempel på et naturlig forurensende stoff,
mens klorinerte hydrokarboner er et eksempel på
stoffer som er syntetiske. De naturlige stoffene
kan akkumuleres i næringskjedene, men
gjennomløper en mer eller mindre rask biodegradering. Mens en del syntetiske stoffer som
f.eks. DDT (Se: DDT), ikke er biodegraderbar, og
ofte giftige og akkumuleres i næringskjedene, (b)
effekt, et foruensende stoff kan virke negativt
direkte på det enkelte individ, et organ i individet,
subcellulært på en biokjemisk reaksjon eller på et
helt økosystem eller en komponent innen et
økosystem, (c) egenskaper, nedbrytbar eller
persistent, spredningsevne eller giftighet, sine
biologiske egenskaper, eller (d) mulighet for
kontroll og destruksjon. Forurensende stoffer kan
være mer eller mindre enkle å fjerne fra miljøet,
dvs. jord, luft og vann, samtidig er det et
spørsmål om økonomiske ressurser. Og også i
hvilken grad det naturlige økosystemet selv har
evnen til å understøtte den biokjemiske,
biologiske nedbrytningen av avfallet fra
menneskets aktiviteter gjennom mikroorganismene. Opprettholdelse av de biologiske sykler
og prosesser i naturen, er av fundamental
betydning for menneskets fortsatte eksistens og
helsetilstand og må derfor ikke ødelegges. Se:
Pollution.
POLLUTION: (1) Forurensende stoff, noe som
forurenser (Se: Pollutant); (2) Forurensning, aktiv
kontaminering av spesielt naturmiljøet - de naturlige økosystemer - særlig med referanse til
menneskets avfallsproduksjon eller andre
negative aktiviter. Forurensinger er generelt sett,
uønskede forandringer i de biologiske, kjemiske
og fysiske egenskapene til jordens naturmiljøer
eller jordens biosfære (jord, luft, vann), pga. av
de forurensende, skadelige eller giftige, stoffer
som produseres gjennom menneskets aktiviteter.
Forurensninger er aktuelt eller potensielt
skadelige for menneskets helse eller menneskets kulturelle verdier, eller for andre arter av
dyr eller planter som befolker planeten jorden.
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Forurensninger kan også skyldes unormalt eller
abnormt høye konsentrasjoner av naturlige
stoffer (natural pollutant) i naturen som gir
uheldige økologiske effekter med påfølgende fare
for helse, sikkerhet og velferd for både dyr og
mennesker. To hovedklasser av forurensende
stoffer forekommer: (a) Ikke-nedbrytbare (nonbiodegradable) stoffer, tungmetaller og DDT og
andre klorinerte hydrokarboner benyttet som
pesticider og som akkumuleres i miljøet,
næringskjedene eller i de biogeokjemiske
syklene, og som også kan samvirke og danne
nye toksiner, og (b) nedbrytbare (biodegradable)
stoffer, f.eks. fra husholdet. Men hvis produksjonen og mengden av husholdningsavfall blir
større enn naturens evne til dekomponering og
fjerning av avfallet, kan alvorlige økologiske
problemer oppstå med negative forstyrrelser i
økosystemet, reduksjoner i dyr og planters
reproduksjon eller medføre helseskader. Men
nedbrytbare organiske stoffer kan også bidra
med energi og næringsemner (mineraler) som
kan øke økosystemenes produktivitet, hvis det
tilførte bidraget ikke overskrider visse grenser.
Menneskeskapte forurensninger kan f.eks.
skyldes industri (industrial pollution), biler (vehicle
emissions), hushold (sewage pollution) eller
jordbruk (agricultural pollution), og være i form av
lys, kjemikalier, væsker og gasser, f.eks.
radioaktive stoffer fra kjernekraftverk eller
atomsprengninger, spillvann eller spillvarme fra
industrien, lyd fra fly, trafikk eller industrien,
utslipp av svoveldioksid som gir sur nedbør eller
av karbondioksid som medfører en drivhuseffekt,
eller skyldes ozon ødeleggelser pga. utslipp av
nitrogenoksider, klorfluorkarboner og haloner,
Luftforurensninger kan også skyldes aerosoler
som hovedsakelig stammer fra forbrenningen av
fossile brennstoffer (kull, olje, gass), som kan gi
smog, sur nedbør og nedbryte ozon. Ferskvannsforurensninger som skyldes avløp fra
industri, jordbruk og husholdninger kan lede til
organisk død eller helseskader både blant dyr og
mennesker. Marine forurensninger skyldes særlig
oljeforurensningene, men også utslipp fra
industri, jordbruk og skipsfart. Lydforurensninger
skyldes spesielt støyen fra biler, luftfart og annet
tungt maskineri. Visuelle forurensninger skyldes
den kunstige innlemmelse av forstyrrende og
visuelt stygge elementer i landskapet, være seg i
rurale eller urbane miljøer. Lysforurensninger

skyldes spesielt aktiviter og belysningsforhold i
urbane miljøer.
POLOCYTE: Se: Polar body.
POLONIUM: Polonium (Po), sjeldent radioaktivt
metallisk grunnstoff i gruppe VIA i grunnstoffenes
periodesystem, med atomnummer 84, atommasse (u) 210, smeltepunkt 254oC og kokepunkt
962oC. Polonium omfatter ca. 30 isotoper, mer
enn noe annet grunnstoff. Det lengstlevende
isotopet (polonium-209), har en halveringstid på
103 år.
POLY-: (1) Prefiks som betyr mer enn én,
mange, mye; (2) Mer enn vanlig, unormalt
(mange), overflod (av); (3) Innen kjemi, polymerisk, polymer (Se: Polymer).
POLYACMIC: Årlig flere topper i forekomst og
antall. Se: Diacmic og Monacmic.
POLYANDROUS MATING SYSTEM: Polyandrisk paringssystem, det at en hunn parer seg med
en rekke hanner over en gitt tidsperiode (paringssesong). Se: Monandrous mating system.
POLYANDRY (Polyandrous): Polyandri, én av
de to grunnleggende former for polygami (Se:
Polygamy og det motsatte av polygyni (Se:
Polygyny), et reproduksjonssystem der en hunn
parer seg (noenlunde) samtidig (simultan
polyandry), suksessivt eller sekvensielt (successive polyandry), med mer enn én hann i
samme reprodusjonsperiode. Og med det
resultat at det henholsvis produseres blandingskull med gener fra flere hanner eller flere kull
etter hverandre med forskjellige hanner. I slike
tilfeller deltar hunnen lite i stell og pleie av
avkommet, da hannene påtar seg de fleste
forelderroller. Dette siste er et mer uvanlig
fenomen, men kan observeres hos visse primater
og fugler. Gjennom DNA-fingerprinting teknikker,
har man vist at for mange fuglearter er simultant
polyandri relativt vanlig. Men generelt er
polyandri mer sjeldent enn polygyni, fordi hunnen
vanligvis ikke er seksuelt mottagelig etter en
vellykket paring og at hun ofte har hovedansvaret
for avkommet. Se: Monandrous og Promiscuity.
POLY-A TAIL (Polyadenylation): Adderingen av
adenin-nukleotider til 3’-enden av mRNA mole-
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kyler hos eukaryoter under RNA modifiseringen
etter tranripsjonen. Man antar at dette tilegget
stabiliserer mRNA, f.eks. beskytter det mot visse
nukleaser. Det er ikke alle mRNA som har en
poly-A hale.
POLYAXIAL (Polyaxonic): Det å ha mange
akser.
POLYBASIC: (1) Alloploider som har kromosom
komplementer som stammer fra to til flere arter
som avviker i basisantall kromosomer (Se:
Alloploidy og Basic number); (2) Relatert til salter
eller syredannende salter med to eller flere
atomer av et monovalent (valens = 1) metall, eller
det å ha to eller flere utskiftbare hydrogen atomer
(H+ ioner) per molekyl.

transkribert i form av polycistronic nRNA.
Bakterielt mRNA er vanligvis polycistronic. Se:
Monocistronic og Operon.
POLYCLIMAX: (1) Polyklimaks, forskjellige
klimakssamfunn innen en klimatisk region, noe
som skyldes at de klimatiske faktorene er
underordnet spesifikke og variable, lokale edafiske forhold; (2) Klimakssamfunn under kontroll
av en lang rekke av miljøfaktorer inkludert brann,
jordbunnsforhold og topografi, og interaksjoner
med andre organismer mennesket unntatt. Se:
Monoclimax.
POLYCLONAL: (1) Polyklonal, som er oppstått
fra mer enn én cellegruppe, spesielt genetisk
forskjellige grupper; (2) Forskjellige (heterogene)
molekyler produsert av forskjellige kloner.

POLYCARIC: Se: Multinucleate.
POLYCARPIC: Produksjon av blomster, frukt, frø
eller sporer mer enn én gang i løpet av livssyklus,
suksessive år eller sesonger. Se: Monocarpic.
POLYCENTRIC: (1) Polysentrisk, det å ha flere
enn ett (kontroll)senter; (2) Det å ha flere sentrale
deler, som kromosomer med flere diskrete
centromerer (Se: Centromere og Monocentric).
POLYCENTROMIC: Se: Holocentric.
POLYCHAETA (Polychaetes): Flerbørtemark,
den største og mest omfattende gruppen av
leddmarker (rekke Annelida) som er vidt utbredt I
det marine miljøet.
POLYCHORE DISTRIBUTION: Se: Wide distribution.
POLYCHROMATIC: (1) Det å ha eller kunne vise
fram mange farger; (2) Elektromagnetisk stråling
sammensatt av mer enn én bølgelengde; polykromatisk lys. Se: Monochromatic.
POLYCISTRONIC: Det å inneholde genetisk
informasjon fra flere cistroner (sekvens av et
DNA eller RNA molekyl som koder for en spesifikk polypeptid under proteinsyntesen) med
separate koder for syntese av mer enn én polypeptid. Generelt er gener som samreguleres i
operoner (kluster av gener under kontroll av én
promoter; initierer transkripsjonen av et gen),

POLYCLONAL ANTIBODIES: Polyklonale antistoffer, antistoffer produsert av forskjellige B-celle
linjer (avstamninger) i kroppen (i motsetning til
monoklonale antistoffer som har samme opphav;
Se: Monoclonal antibody). Polyklonale antistoffer
er en samling av immunklobulin molekyler som
reagerer mot et spesifikt antigen, men der hvert
antistoff identifiserer sin spesielle del (determinant, epitop) av antigenet. Variasjonen viser at
antistoffene er dannet av flere forskjellige
lymfocytter, til kontrast mot monoklonale antistoffer, som er dannet fra en klon av identiske
celler. Se: Epitope og Polyclonal antiserum.
POLYCLONAL ANTISERUM: Polyklonalt antiserum, serum som inneholder en blanding
(heterogen populasjon) av antistoffer mot en
rekke forskjellige antistoffer eller til forskjellige
deler (determinanter, epitoper) av et enkelt antigen. Se: Polyclonal antibodies og Serum.
POLYCHLORINATED PIPHENYLS: Se: PCB.
POLYCROSS: Innen avl, krysning der selekterte
hannlige og/eller hunnlige individer parer seg
tilfeldig, eller en krysning der hunnen er kjent,
men hvor hannen tilhører forskjellige mer eller
mindre tilfeldige strainer (benyttes til produksjon
av nye injer innen økonomisk viktige planter).
POLYCYCLIC: (1) Innen biologi, polysyklisk, det
å ha flere seksuelle sykler i løpet av vekstperioden (f.eks. hos vannlopper); (2) Innen kjemi,
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det å ha to eller flere sykliske komponenter, f.eks.
atomringer i et molekyl; (3) Innen geologi, det å
ha gjennomgått to eller flere sykler av erosjon og
deposisjon.

atomer med to hydrogen atomer festet til hvert
karbon atom (CH2CH2)x (Se: Plastics).

POLYDEMIC: Polydemisk, art som opptrer eller
er stedegen (native) i mange forskjellige områder
eller regioner. Se: Deme.

POLYGAMOUS: (1) Polygamisk, innen zoologi,
relatert til, karakterisert ved eller som praktiserer
polygami, paring mellom én hann og mange
hunner (monarsenous, polygyni) eller én hunn og
mange hanner (polyandri); (2) Innen botanikk, det
å ha både hermafrodittiske og énkjønnede
blomster på samme plante eller på forskjellge
planter av samme art. Se: Polygamy.

POLYDOMIC: Polydomisk, kolonier av sosiale
insekter som okkuperer mer enn ett rede.
Polydomous, som bebor flere bol eller reder. Se:
Monodomic.
POLYEMBRYONY: (1) Polyembryoni, det å ha
mange embryoer; (2) Utvikling av mer enn ett
embryo fra én zygote (befruktet egg (ovum) hos
dyr, befruktet frø hos planter). Polyembryoni forekommer hos mange arter av både virvelløse dyr
og virveldyr, og planter der den opprinnelige
zygoten splittes i mange genetisk identiske
embryoer (cleavage polyembryony), dvs. de er
monozygotiske (Se: Amixis). Hos mennesket er
eneggede tvillinger et eksempel på polyembryoni.
Hos flatmarker er fenomenet meget vanlig hos de
tidligste stadiene i livssyklus, og er også utbredt
hos parasittiske veps, der ett egg kan produsere
flere hundre embryoer. Se: Budding og Identical
twins
POLYERGISTIC: Se: Multifactorial.
POLYESTRUS: Se: Polyoestrus.
POLYETHISM: Polyetisme, arbeidsdeling blant
medlemmene i en insektkoloni, adferdsmessig
polymorfisme, regulær forekomst av alternative
arbeidsdelinger eller adferdsformer innen et
samfunn, art eller populasjon av spesielt insekter.
Oppdelingen av arbeidsfunksjonene innen
gruppen, kan være basert på alder (alders
polyetisme) eller morfologi (kaste polyetisme). I
det siste tilfellet vil den spesielle adferden være
uforanderlig gjennom hele livet. Fenomenet
forekommer særlig i kolonier av sosiale insekter.
POLYETHYLENE (Polythene): Polyetylen, form
for plastikk som er motstandsdyktig mot kjemikalier og fuktighet, er meget fleksibel og benyttes
i stor utstrekning i bæreposer eller for innpakninger og isolering av artikler og varer. Kjemisk
består polyetylen av en lang kjede av karbon-

POLYFACTORIAL: Se: Multifactorial.

POLYGAMY: (1) Polygami, innen zoologi,
paringssystem der et individ har mer enn én
seksual partner. Har hannen flere hunner kalles
det polygyni, har hunnen flere hanner kalles det
polyandri. Det polygame kjønnet kan pare seg
suksessivt med en rekke partnere uten å etablere
noen varige bindinger (promiskuitet) eller holde
en gruppe hunner over lengre tid (over sesongen
eller hele livet; harem). Polygyni er vanligere enn
polyandri, som bare er kjent hos fugl bortsett fra
mennesket. Ved polygami (vanligste form hos
pattedyr) tar det kjønnet som har mange parings
partnere vanligvis ikke del i foreldreomsorgen i
motsetning til under monogami (vanligst hos
fugl), men kan i stedet forsvare partnerne og
territoriet; (2) Innen botanikk, det å ha enkelte
blomster kun med støvbærere (stamen) mens
andre har kun ett fruktemne (Se: Pistil), andre
igjen begge typer, på samme eller forskjellige
planter. Se: Monogamy, Polygamous, Polygyny,
Polyandry og Promiscuity.
POLYGEL ELECTROPHORESIS (PAGE): Se:
Electrophoresis.
POLYGENE (Multiple factor): (1) Polygen, gen
som kontrollerer en kvantitativ faktor; (2) Én av
en gruppe uavhengige ikke-allele gener, som
modifiserer uttrykket av en kvalitativ karakter eller
som utøver en liten kvantitativ effekt, men som
sammen med andre gener gir en større
fenotypisk variasjon i en karakter, f.eks. i høyde
eller vekt. Virkningen av polygener resulterer
vanligvis i en kontinuerlig variasjon i en fenotypisk karakteristikk. Se: Gene, Oligogene,
Polygenic character og Polygenic inheritance.
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POLYGENE HYPOTHESIS FOR QUANTITATIVE INHERITANCE (Multiple gene hypothesis
for quantitative inheritance): Hypotesen at
kvantitative egenskaper kontrolleres av mange
gener. Se: Polygenic inheritance.
POLYGENETIC (Polygenic): (1) Polygenetisk,
det å ha mange distinkte kilder, flere opprinnelser
i tid eller rom; (2) Se: Polyphyletic; (3) Avhengig
av interaksjonen mellom gener (Se: Polygenic
character).
POLYGENIC
CHARACTER
(Multifactorial
character, Multigenic character, Polyergistic
character, Polyfactorial character, Polygenetic character, Polygenic trait): Polygen
karakter, multifaktoriell karakter, fenotypiske
karakterer som kontrolleres av polygener (Se:
Polygene), ikke allele gener i uavhengige loci der
hver polygen alene har liten effekt på fenotypen,
men samlet gir en større fenotypisk variasjon.
Polygen arv kalles arvemåten, og ligger bak de
fleste meristiske og metriske karakterer (kontinuerlige karakterer). Dette medfører at noenlunde
samme fenotype i en populasjon kan ha sin
bakgrunn i stor variasjon i genotypen (heterozygote har stor potensiell genetisk variabilitet) og
også at det fenotypiske uttrykk kan gjennomgå
markerte modifiseringer basert på miljøfaktorer.
Se: Oligogenic character.
POLYGENIC INHERITANCE (Multifactorial
inheritance, Quantitative inheritance): Polygen arv, arv av komplekse karakterer som
bestemmes av et større antall gener der hvert
enkelt polygen utøver en relativt liten effekt på
karakteren, dvs. arv der en målbar fenotype
uttrykkes eller genereres av mange statistisk
uavhengige loci, men som er additive (og har
noenlunde samme verdi). Karakteren kan være
et enkelt lett gjenkjennbar utrykk i fenotypen, som
f.eks. høyde eller hudfarge. Karakterer som
kontrolleres av polygener er kontinuerlig variable.
Se: Polygene.

POLYGENOMIC (Multigenomic): Ikke-homologe genomer med felles feste eller omgitt av en
felles membran eller et ytre organisk lag slik at de
opererer som et enkelt individ.
POLYGONAL (Multiangular): Polygonal, plan
figur bundet av rette linjer, det å ha minst tre rette
sider og vikler; vanligvis fem eller flere. Polygon
er en mangesidig geometrisk figur, i ett regulært
polygon er alle sider og vinkler like. Polygoner
benevnes etter antall sider: Monogon (1 sidekant), tokant (digon, 2 sidekanter), trekant (trigon,
3 sidekanter), kvadrilateral (tetragon, 4 sidekanter), pentagon (5 sidekanter), heksagon (6
sidekanter), heptagon (7 sidekanter), oktogon, (8
sidekanter), enneagon (nonagon, 9 sidekanter),
dekagon (10 sidekanter), etc.
POLYGONEUTIC (Polygoneutism): Det å
produsere flere kull i én sesong. Se: Multivoltine.
POLYGYNY: (1) Polygyni, én av de to grunnleggende former for polygami (Se: Polygamy), og
det motsatte av polyandri (Se: Polyandry); et
reproduksjons-system der en hann parer seg
noenlunde samtidig (simultan polygyny), suksessivt eller sekvensielt (successive polygyny),
med mer enn én hunn i samme reproduksjonsperiode. I slike tilfeller er det hunnen
som påtar seg de fleste av forelder rollene (Se:
Monogyny, Oligogyny og Promiscuity); (2)
Tilstedeværelse av mange dronninger innen en
enkelt koloni av sosiale insekter (Se: Oligogyny).
POLYHALINE: (1) Polyhalint vann, maget brakt
vann, men moderat salt vann, dvs. mindre salt
enn sjøvann. Polyhalint vann har en saltholdighet
mellom 16o/oo (brakkvann) og 30o/oo (sjøvann);
det salteste vann som kan karakteriseres som
«brakkvann». Se: Euhaline, Freshwater, Mesohaline og Oligohaline, Saltwater og Seawater.
POLYHALOPHILIC: Se: Euryhaline.
POLYHEDRON: Mangesidet, mangevinklet.

POLYGENIC TRAITS: Polygene egenskaper
eller karakterer som kodes av mange gener.
Polygenic trait locus, lokaliseringen av et gen
som påvirker en kvantitativ egenskap. Se:
Polygenic character og Polygenic inheritance.

POLYHEDROSIS: Polyhedrose, sykdommer hos
insekter som skyldes visse DNA virus, en
sykdom som ofte dødelig.
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POLYHOMOGENOMIC: Mange homologe genomer i en enkelt celle eller syncytium; forekommer
hos cilitater og visse bakterier.
POLYKARIC: Det å ha mange kjerner (multinucleate).
POLYLECTIC: (1) Insekter, spesielt bier, som
sanker pollen fra en rekke arter av blomsterplanter; (2) Termer som består av mer enn ett
ord. (Monolectic, det samme, men fra én art eller
av ett ord.)
POLYMASTIGOTE: Polymastigot, det å ha mange flageller (i et knippe).
POLYMER: Polymer, makromolekyl, kjemisk stoff
eller blanding av stoffer som dannes gjennom
polymerisering og som består av sammensatte,
repiterende (gjentatte), strukturelle under-enheter
(små identiske monomerer) i et regulært
mønster, kovalent bundet gjennom kjemisk like
reaksjoner mellom enhetene. Polymerer har
ingen eksakt formel siden de er sammensatt av
kjeder med forskjellige lengder. En rekke
naturlige polymerer forekommer, f.eks. polysakkarider og resiner (kvae, harpiks), ved siden
av kunstige, f.eks. plastikk. Hver tråd i nukleinsyrene (DNA og RNA) er en lineær polymer av
nukleotid-monomerer, og proteiner er strukturer
sammensatt av aminosyre monomerer. Se:
Monomer og Polymerization.
POLYMERASE: Polymerase, enhver av en rekke
enzymer, f.eks. DNA polymerase, RNA polymerase og revers transkriptase (enzym som
transkriberer RNA til DNA) som katalyserer
dannelsen av en polymer, og da spesielt
polynukleotider, en lang tråd av DNA eller RNA i
nærvær av individuelle nukleotider og en
eksisterende tråd av DNA eller RNA som templett
(Se: Polymer). Generelt syntetiserer polymeraser
poly-merer gjennom å forbinde like underenheter,
monomerer. DNA og RNA polymerase omfatter
mange undergrupper basert på type nukleinsyre
som fungerer som templett og hvilken nukleinsyre som syntetiseres. RNA polymerase omfatter
fire (I-IV) hovedgrupper i eukaryotiske celler:
Type I er ansvarlig for transkripsjonen av
ribosomalt RNA (unntatt 5S RNA gener), Type II
er ansvarlig for mRNA transkripsjonen, Type III er
ansvarlig for tRNA (og 5S RNA) transkripsjonen,

og Type IV er ansvarlig for transkripsjonen fra
mitokondrielt DNA. DNA polymerase omfatter
kun én som er ansvarlig for den generelle DNA
replikasjonen der en DNA tråd forlenges med en
eksisterende DNA-tråd som templett, de andre
DNA polymerasene er reparasjons-enzymer for
DNA. Bakterier har kun én type RNA polymerase,
men de har også reparasjons-polymeraser i
tillegg til den generelle DNA polymerasen
involvert i DNA replikasjonen. Noen spesielle
polymeraser er involvert i virus replikasjon,
spesielt, som nevnt, revers transkriptase som
syntetiserer DNA fra RNA.
POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR): PCR,
polymerasekjedereaksjon, en metode for rask
enzymatisk mangfoldiggjøring (amplification) in
vitro av store mengder kopier av en gitt DNAsekvens uten bruk av levende organismer. Under
en PCR separeres en DNA sekvens i to
komplementære tråder (templat-DNA) som
fungerer som mal (ett DNA molekyl er nok) og
ved hjelp av syntetiske primere (oligonukleotider
som er komplementære til det området på
templat-DNA som skal kopieres; Se: Primer), og
alle de fire byggestenene (nukleotidene) i DNA
molekylet og en varmestabil DNA polymerase
(Se: Taq polymerase), kan den spesifikke DNA
sekvensen forøkes en milliard ganger, noe som
benyttes innen en rekke fagfelter, bioteknologi,
medisin, rettsmedisin og genetisk forskning. PCR
prosessen foregår i tre trinn som gjentas en
rekke ganger (ca. 30 sykler), og medfører bruk av
visse temperatursykler der første trinn omfatter
denaturering av templat-DNA ved høy temperatur
(ca. 94 - 96oC) slik at DNA blir enkelttrådet, ved
annet trinn senkes temperaturen (ca. 68 oC) slik
at primerne kan feste seg (hybridising, annealing)
til de stedene på templat-DNA som har den
komplementære sekvensen for så å heve
temperaturen igjen (ca. 72oC) slik at en ny DNA
tråd kan syntetiseres fra primerne på templatDNA som mal. I løpet av kort tid (minutter)
dannes det et DNA kopi av hvert DNA molekyl i
prøven. De syntetiserte DNA trådene kan igjen
tjene som templetter for de samme primer
sekvensene ved ny oppvarming, slik at nye
runder av primer rekombinasjoner raskt vil kunne
produsere millioner av høyt spesifikke tråder av
den ønskede DNA sekvensen. PCR kan også
benyttes til å påvise tilstedeværelsen av en
spesifikk sekvens i en DNA prøve, eller benyttes
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til å amplifisere RNA sekvenser gjennom først å
omdanne dem til DNA ved bruk av revers
transkriptase (RT-PCR). Gjennom hybridiseringsteknikker kan den dobbelttrådete DNA sekvensen senere identifiseres. PCR metoden er
basis for en rekke meget viktige metoder innen
molekylær biologi, som for kliniske diagnoser og
terapi. Dessuten er metoden mye benyttet for å
amplifisere ytterst små mengder av genetisk
materiale for DNA fingerprinting for identifisering
av kriminelle personer. Se: Amplify, DNA fingerprinting og Reverse transcriptase.
POLYMERIC: Polymerisk, det å bestå av en
polymer, et kjemisk stoff eller blanding av stoffer
dannet gjennom polymerisering og som besår av
gjentatte, like, strukturelle enheter, monomerer.
Se: Monomer og Polymer.
POLYMERIZATION: (1) Polymerisering, redublisering av deler av en organisme; (2) Bindingen
av to eller flere monomerer under dannelse av en
polymer, dvs. det å binde sammen mole-kyler av
en spesifikk type (uten frigivelse av biprodukter)
til større molekyler som inneholder gjentatte og
like, strukturelle enheter (addition polymerization). Monomerene sies etter prosessen, å
være polymeriserte. (Polymerisering er også
benyttet for tilfeller der forskjellige monomere
molekyler polymeriseres til en polymer.) Den nye
substansen vil da ha de samme grunnstoffene i
de samme proposjonene, med andre ord, være
en multippel av det monomere molekylet, men
med
større
molekylvekt,
andre
fysiske
egenskaper og ikke samme empiriske formel
som utgangspunktet (condensation polymerization). De fleste stoffer av plastikk og kunstfiber,
er laget av naturlige eller syntetiske polymere
stoffer. Se: Polymer og Polymerization.
POLYMICTIC: (1) Polymiktisk, innsjøer som ikke
har noen permanent, stabil eller vedvarende,
lagdeling (stratifisering) i temperatur, dvs. vannmassene sirkulerer, omrøres, mer eller mindre
kontinuerlig (Se: Mictic og Stratification (of
lakes)); (2) Innen geologi, polymikt, sediment
som inneholder partikler av flere klart adskilte
størrelsesgrupper, eller sedimentært berg eller
sten som er sammensatt av fragmenter av
forskjellige typer av materiale (Se: Oligomictic).

POLYMORPH: (1) Innen biologi, polymorf, én av
to eller flere morfologiske former (morfer) i en
polymorf art; (2) Innen kjemi, spesifikk substans
som kan krystallisere i forskjellige former; (3)
Innen immunologi, polymorfonukleær leukocytt,
spesielt en nøytrofil (Se: Polymorphonuclear cell
og Blood cell:
POLYMORPHIC (Polymorphous): (1) Polymorf,
divers, det å forekomme i mange forskjellige
former; (2) Forekomst av forskjellige former
(morfer, fenotyper) blant individene i samme
populasjon eller koloni, eller gjennom et individs
livssyklus. Polymorfisme er vanlig hos dyr,
spesielt kjønnspolymorfisme der hunnen og
hannen er forskjellige i de sekundære kjønnskarakterene (Se: Dimorphic, Monomorphic og
Polymorphism); (3) Genetisk variasjon innen en
populasjon, tilstedeværelsen av mer enn ett allel
ved et gitt gen-locus i en populasjon, eller en art
der kromosom formen eller antallet varierer
mellom medlemmene i en populasjon; (4)
Egenskapen enkelte faste stoffer har til å opptre i
forskjellige former eller med forskjellige krystallstrukturer.
POLYMORPHIC BEHAVIOUR HYPOTHESIS
(Chitty hypothesis, Genetic-behavioural polymorphism hypothesis): Hypotesen om selvregulering av populasjoner, at territoriell adferd
begrenser populasjonens tetthet og at de
individuelle forskjellene i denne adferden blant
medlemmene i populasjonen, har en genetisk
bakgrunn og er utsatt for naturlig seleksjon.
POLYMORPHIC CHARACTER: (1) Polymorfisk
karakter, karakter som forekommmer i to eller
flere forskjellige former, karaktertilstander eller
karakteruttrykk, innen samme individ; (2) Karakter som forekommmer i to eller flere for-skjellige
former, karaktertilstander eller karakteruttrykk,
blant forskjellige individer i samme populasjon
eller samme takson, f.eks. forskjellige fargeformer hos enkelte arter sommerfugler. Allel
polymorfiske forekommer når forskjellige alleler
uttrykkes innen én populasjon. Menneskets
forskjellige blodtyper er et eksempel på genetisk
polymorfisme. Se: Polymorphic.
POLYMORPHIC LOCUS: Polymorft locus,
ethvert locus som omfatter mer enn ett allel innen
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en populasjon, og der hvert allel forekommer i en
hyppighet på minst 1 %.
POLYMORPHISM: (1) Innen biologi, polymorfisme, samtidig forekomst av to eller flere distinkt
forskjellige former (fenotyper) innen en populasjon som er genetisk bestemte, og der hyppigheten av den mest sjeldne formen ikke kan
opprettholdes kun gjennom mutasjon. Grad av
polymorfisme beskriver artens evne til å opptre i
forskjellige morfotyper eller morfer innen samme
populasjon; dvs. de er ikke underarter av en art
da de ikke er geografisk isolerte. Ved ikkegenetisk, fenotypisk polymorfisme, forekommer
diskontinuerlige forskjeller som adskiller de
forskjellige formene, uten mellomformer. Dette er
meget utbredt i dyreriket, spesielt blant sosiale
insekter. Ved genotypisk polymorfisme, forekommer to eller flere distinkte (diskontinuerlige)
former innen samme kryssbefruktende populasjon, hvor gen loci har flere variable alleler og der
frekvensen av de mest sjeldne alleler ikke kan
forklares ut fra mutasjoner (eller immigrasjoner)
alene (hyppighet minst 1 %). Tilstedeværelsen av
en polymorfisme kan påvises ved studier av
individets morfologi, anatomi, fysiologi, gen
produkter (via elektroforese eller immunologiske
teknikker) eller DNA (gjennom RFLP, Restriction
Fragment Length Polymorphism). To fundamentale typer av genetisk polymorfisme forekommer: Balansert polymorfisme og transient
polymorfisme. Balansert polymorfisme er karakterisert ved kontinuerlig sameksistens av
forskjellige morfer i samme populasjon, eller
forskjellige alleler hvis heterozygotene medfører
større fitness enn homozygotene. Generelt er en
polymorfisme balansert hvis frekvensene av
allelene er relativt stabile (Se: Sickle-cell anemia). Eksempler er populasjoner der de to kjønn
er forskjellige av utseende eller kastesystemet
hos insekter innen samme kjønn. Transient
polymorfisme (midlertidig polymorfisme) er
karakterisert ved at f.eks. to morfer eksisterer
sammen i samme populasjon kun den tiden det
tar seleksjonen og ekskludere alle andre enn de
to med best fitness. Et eksempel på det er
insekter som gjennomløper såkalt industriell
melanisme. Begrepet polymorfisme er også tidvis
brukt om tilstedeværelsen av forskjellige former
av samme individ på forskjellige stadier i løpet av
livssyklus eller til forskjelig tid (Se: Chromosome
polymorphism, Dimorphic, Genetic polymorhp-

ism, Heteromorphism, Monomorphic, Pleomorphism og Polyphenism); (2) Innen kjemi,
eksistensen av kjemiske substanser i to eller flere
fysiske former, f.eks. krystallisering i minst to
forskjellige former.
POLYMORPHONUCLEAR CELL (PMN): Polymorfonukleær celle, leukocytt (hvite blodlegemer)
med flerlobet kjerne og fagocyttisk aktivitet;
omfatter nøytrofiler, eosinofiler og basofiler. De
utgjør opptil 65 % av de hvite blodlegemene hos
mennesket, og kan migrere fra sirkulasjonssystemene til inflammasjonssteder der de eter
gjennom fagocytose, både bakterier og andre
fremmede partikler. Se: Neutrophil.
POLYMORPHONUCLEAR LEUCOCYTE: Se:
Blood cell.
POLYMORPHOUS: Se: Polymorphic.
POLYNESIA: Polynesia, subregion av Oseania
som omfatter mer enn 1 000 øyer spredt utover
det sentrale og sørlige deler av Stillehavet. De
innfødte som bebor dette området kalles
polynesere og har mange felles trekk innen
språk, kultur og religiøs tro. De har omfattende
erfaring i seiling og navigering. New Zealand er
det største landet i Polynesia som utgjør en
trekant med de andre to hjørner i Påskeøya og
Hawaii. Se: Melanesia og Micronesia.
POLYNUCLEOTIDE: Polynukleotid, kjede av
forbundne nukleotider, en polymer som består av
en lineær sekvens av mange nukleotider. Både
RNA og DNA er polynukleotider. I disse sekvensene er 3' posisjonen av sukkeret i et
nukleotid, koplet gjennom en fosfatgruppe til 5'
posisjonen på sukkeret i den nærliggende
nukleotiden. Polynukleotider kan også utgjøre én
enkel nukleotid som repiteres, gjentas om og om
igjen. Se: Oligonucleotide.
POLYOESTRUS (Polyestrus, Polyoestrous):
Det å ha en rekke suksessive formeringsperioder
i løpet av én sesong. Se: Anoestrus, Dioestrus og
Monoestrus.
POLYOMAVIRUS: Gruppe av små dobbelttrådet
DNA virus i familien Polyomaviridae, spesielt
slekten Polyomavirus, som induserer tumorer i
visse pattedyr, men som normalt er endemisk
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(latente) i vertene og ikke forårsaker sykdommer
(dvs. fungerer ikke som oncogener).

POLYPHAGY: (1) Polyfagi, det å ete eller utnytte
mange typer av føde; (2) Umettelig appetitt.

POLYOXYBIOTIC: Organismer
rikelig med fritt oksygen.

POLYPHASIC: (1) Består av to eller flere faser,
topper, stadier eller aktiviter; (2) Arter som viser
markert morfologisk variasjon innen et gitt
habitat.

som

krever

POLYP (Hydranth): Polypp, det fastsittende
stadiet i livssyklus hos nesledyr (huldyr, polyppdyr, Cnidaria), en sylindrisk organisme der den
ene enden (holdfast organ) er festet til et fast
underlag og en munn omgitt av tentakler i den
andre enden. Kroppen består av en tynn to-laget
cellevegg, ektodermen og endodermen er adskilt
av et gelatinøst ikke-cellulært lag (mesogloea).
Polypper kan opptre enkeltvis (Hydra spp.) eller
som forgrenete rørsystemer hos kolonibyggende
former (Obelia spp. og koraller) oppstått gjennom
gjentatte knoppskytninger fra en mor-polypp. I
slike kolonier er kroppshulen til alle individene
forbundet med kanaler. Polyppene i en koloni kan
være spesialiserte til forskjellige oppgaver.
Hydrozoiske polypper reproduserer aseksuelt
gjennom knoppskytning, noe som gir opphav til
nye polypper (meduser), andre polypper som
sjøanemonene (Anemonia spp.) som opptrer
enkeltvis, reproduserer seksuelt med dannelse
av nye polypper. Blant manetene (Scypozoa) er
polyppen redusert eller mangler.
POLYPEPTIDE: Polypeptid, enhver lineær,
organisk kjede (polymer) med 10 eller flere
aminosyrer, kovalent bundet med peptidbindinger
(-CONH-) (alfa-amino gruppen i den ene
aminosyren er koplet til alfa-carboxyl gruppen i
den andre gjennom eliminasjon av H2O) og som
utgjør et protein eller danner en del av et protein.
Vanligvis omfatter polypeptider under 100 (100 til
300) aminosyrer, der polypeptidets egenskaper
er bestemt av hvilke aminosyrer som er til stede
og deres rekkefølge. Se: Peptide og Protein.
POLYPHAGIA: (1) Stor appetitt, ekstrem eller
patologisk matlyst; (2) Det å ha variert diett, ete
på mange forskjellige fødeemner.
POLYPHAGOUS (Pleophagous, Plurivorous,
Euryphagous): Som eter mange typer av
fødeemner eller arter byttedyr, særlig insekter
som eter på mange planteslag. Polyfag er også
benyttet om parasitter som er assosiert med flere
forskjellige vertsarter. Se: Monophagous og
Oligophagous.

POLYPHASIC TAXONOMY: Taksonomisk undersøkelse ved hjelp av forskjellige taksonomiske teknikker, samtidig eller suksessivt, der
alle tilgjengelige genotypiske og fenotypiske data
benyttes; en såkalt konsensus tilnærming til
bakteriell systematikk.
POLYPHENISM (Environmental polymorphism, Polypheny): Polyfenisme, forekomst innen
en art av distinkte fenotyper (fener, morfer) fra
samme genotype som respons på variable
miljøfaktorer, f.eks. i føde, temperatur eller
daglengde. Med andre ord, en ikke-genetisk
fenotypisk variasjon innen en populasjon eller art.
Polyfenisme er en biologisk mekanisme som
forårsaker at en egenskap eller et karaktertrekk
blir polyfenisk. Innen zoologi forkommer mange
former for polyfenisme, fra kjønn bestemt av
miljøfaktorer (temperaturbestemmelse av kjønnet
hos krokodiller) til honningbiens og andre sosiale
insekters mange kaster. Noen polyfenismer er
sesongmessige (f.eks. fargeforandringer hos
hare, rype), noen er indusert av tilgangen på
ressurser eller forekomsten av predatorer. Se:
Polymorphism.
POLYPHENIC: Se: Pleiotropic.
POLYPHYLETIC (Pleophyletic, Polyphylesis,
Polygenetic): (1) Polyfyletisk, det å stamme fra
mer enn én kilde; av blandet evolusjonært
opphav; (2) En gruppe eller taksa som ikke
inkluderer alle medlemmenes siste felles opphav,
dvs. gruppen eller taksaene kan karakteriseres
med én eller flere homoplasier. Medlemmenes
fenotyper har konvergert (eller er tilbakedannet)
slik at de fremstår like, men representerer
uavhengige utviklingslinjer. Distinksjonen mellom
polyfyletisk og parafyletisk er ikke skarp. Se:
Diphyletic, Homoplasy, Monophyletic, Oligophyletic, Paraphyletic og Polygenetic.
POLYPHYLETIC GROUP (Polyphyletic taxon,
Polyphylum): Polyfyletisk gruppe, polyfyletisk
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takson, «monofyletisk» gruppe basert på ikkehomologe karakterer, dvs. en gruppe organismer
som er gruppert sammen, men som ikke deler et
umiddelbart felles opphav, dvs. de omfatter
genetisk urelaterte organismer fra mer enn én
felles stamfar. Årsaken kan f.eks. skyldes
evolusjonær konvergens eller parallell evolusjon.
Polyfyletiske grupper kan være av og til slått
sammen til én gruppe, spesielt på høyere
taksonomiske nivå. Men uansett, moderne
klassifikasjon betrakter enhver polyfyletisk
gruppe eller takson, som unaturlig og dermed
skal forkastes. Se: Monophyletic group, Monophyly, Paraphyletic group, Polyphyletic og Polyphyly.
POLYPHYLY (Polygenesis, Polyphylesis):
Polyfyli, arrangementet av medlemmene i en
polyfyletisk gruppe, en gruppe med multippelt
evolusjonært opphav, der medlemmene ikke
deler et umiddelbart felles opphav, men stammer
fra forskjellige utviklingslinjer. Se: Monophyly,
Paraphyly og Polyphyletic group.

eller organisme som mangler eller har et
overskudd av én eller flere av kromosomene; et
ubalansert kromosomsett), og (c) autopolyploid
(celle eller organisme som har mer enn to
homologe kromosomsett i sine somatiske celler;
kromosomsettene kommer fra samme art).
Polyploidi forekommer både hos planter og dyr,
men er mer vanlig hos planter. Allopolyploidi har
spilt en meget viktig rolle i plantenes evolusjonære historie. Se: Aneuploid, Chromosome,
Diploid, Euploid, Haploid, Hyperploid, Hypoploid
og Monoploid.
POLYPLOIDIZATION: Polyploidisering, spontan
genetisk prosess som produserer en polyploid
celle eller organisme; induserer omdannelse fra
en haploid eller diploid tilstand, til en polyploid
tilstand. Se: Polyploid.

POLYPIDE: Polypide, de levende delene av en
zooid (Se: Zooid); (2) Én av de individuelle
zooidene i en koloni av mosdyr (Ectoprocta).

POLYPLOIDY: Polyploidi, en tilstand der en celle
eller organisme har flere enn to komplette sett av
kromosomer. Polyploidi kan oppstå spontant
som et resultat av naturlige krysninger eller hybridiseringer, eller induseres kunstig gjennom
behandling av cellen med mitotiske gifter (colchicin eller andre liknende kjemikalier). Se: Polyploid.

POLYPIFEROUS: Som bærer polypper. Se:
Polyp.

POLYPODE: Se: Centipede. Polypodous, som
har mange føtter.

POLYPLANETIC: Det å ha forskjellige bevegelige stadier avbrutt av hvilefaser i løpet av en
livssyklus. Se: Diplanetic og Monoplanetic.

POLYPOID: Relatert til eller det å ligne
morfologisk på en polypp eller en Hydra. Se:
Polyp.

POLYPLOID: Polyploid, polyploid art, organisme
eller celle, det å ha én eller flere ekstra sett av
homologe kromosomer i cellekjernen, dvs. et
multippel av det normale antall kromosom sett.
Basisantallet kromosomer i en kjerne utgjør det
haploide antall (n), slik at en polyploid organisme
har tre (triploid, 3n), fire (tetraploid, 4n), fem
(pentaploid, 5n), etc. kromosomsett. Polyploide
organismer er sterile hvis de i det hele tatt kan
krysses med normale individer med et diploid
antall (2n) kromosomer. Det finnes forskjellige
typer polyploider, f.eks: (a) Allopolyploidi (celle
elelr organsime som er dannet fra en zygote med
forskjellige kromosomsett, dvs. kromosomsettene
kommer fra mer enn én art (fordoblet i en steril
hybrid); mange plantearter er antatt og ha
oppstått på denne måten), (b) aneuploidi (celle

POLYRAMOUS (Multiramous): Som har tallrike
grener.
POLYRIBOSOME: Se: Polysome og Ribosome.
POLYSACCHARIDE (Complex carbohydrate):
Polysakkarid, en klasse naturlige karbohydrat
molekyler sammensatt av en kjede eller et nett av
enkle sukkermolekyler (monosakkarider, f.eks.
glykose), til en polymer (med generell formel
C6H12O6) som kan brytes ned igjen til enkle
sukkermolekyler (monosakkarider) via hydrolyse.
Sukkermolekylene er kovalent bundet (glycosidic
bond) til hverandre. Eksempler på polysakkarider
som kan ha en variabel størrelse (med 10 eller
flere monosakkarider), er stivelse (glykogen),
cellulose (pektin) og kitin. Homopolysakkarider
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består av kun én type monosakkarider, mens
heterosakkarider består av fra to til flere typer.
Se: Carbohydrate.
POLYSAPROBIC: Polysaprob, viser til vannmasser hvor organisk materiale nedbrytes hurtig
og hvor oppløst oksygen mangler eller finnes i
ytterst små konsentrasjoner.
POLYSOMATIC: Individer eller vev som har
både diploide og polyploide celler.
POLYSOME (Ergosome, Polyribosome): Polysom, et ribosom-kompleks (cluster) som er
bundet til mRNA og som er spesielt aktiv under
proteinsyntesen; en lineær assosiasjon mellom et
varierende antall ribosomer og et mRNA molekyl
og som utgjør stedene for polypeptidsyntesen
(mRNA translasjonen). Det enkelte ribosomet
som er bundet til mRNA, kalles monosom
(monosome). Polysomene representerer altså
flere ribosomer som samtidig kan oversette et
mRNA noe som gjør det mulig å produsere
mange polypeptider gjennom inn-lemmelse av
aminosyrer til polypeptider, noe som også kan
skje in vitro. Da ribosomene forekommer på
forskjellige steder under syntesen av det samme
polypeptidet, varierer antall ribosomer i polysomet med lengden på den koden som
oversettes. Polysomer kan finnes fritt i
cytoplasmaet eller være bundet til overflaten av
det endoplasmatiske retikulum eller til den ytre
membranen på kjernen. Ribosomene i kloroplaster og mitokondrier, er nært relaterte til de
bakterielle ribosomene. Se: Ribosome.
POLYSOMIC: Polysom, polysomisk individ eller
celle, aneuploid som har ett ekstra kopi av ett
eller flere kromosomer (men ikke alle) ut over det
normale diploide kromosom komplement, dvs.
der noen av kromosomene forekommer mer enn
to ganger, f.eks.: Tre ganger (trisomisk 2n + 1;
dobbelt trisomisk 2n + 1 + 1) eller fire ganger
(tetrasomisk 2n + 2), etc. Polysomisk arv refererer til de tilfeller der et kromosom ved polyploidi
har mer enn ett annet kromosom å pare seg med
under meiosen.
POLYSOMY: Polysomi, tilstand hvor én eller
flere kromosomer er representert mer enn to
ganger i kjernen, cellen eller organismen, slik at
det diploide kromosomantallet er 2n + x, der n er

det haploide kromosomantall. Se: Aneuploidy og
Polysomic.
POLYSPERMY: Polyspermi, penetrering av et
enkelt egg med mer enn én spermie ved
tidspunktet for befruktning. Polyspermi kan skje
både normalt eller unormalt; normalt skjer det
ofte hos dyr med plommerike egg som hos fugl.
Se: Dispermy og Monospermy.
POLYSTENOHALINE: Polystenohalin, organismer som kun lever i sjø med relativt konstant og
høy saltholdighet. Se: Euryhaline, Holeuryhaline,
Oligohaline og Stenohaline.
POLYSTICHOUS (Multifarious): Som er arrangert i mange rader.
POLYSTOMATE: Det å ha mange munner.
POLYSTROMATIC: Struktur som er mer enn to
cellelag tykk.
POLYTENE CHROMOSOME (Giant chromosome): Polyten kromosom, spesiell type av
somatiske kromosomer som består av tallrike
identiske kromatider ved siden av hverandre,
produsert gjennom endomitotiske prosesser hvor
kromatidene blir dubliserte, men ikke adskilt
gjennom kjernedelinger. Kromatidene ligger side
ved side i tallrike parallelle grupper som til slutt
danner store såkalte kjempekromosomer (giant
chromosomes) under interfasen. Disse kromosomene har et mer eller mindre markert og
spesifikt båndmønster av kromatin pga. av
varierende grad av hypervindinger med identiske
kromomerer på samme nivå i fibrillene, der
båndene er antatt å indikere arrangeringen av
genene langs kromosomene. Båndmønsteret er
synlig etter farging med basiske fargestoffer og er
meget kromosom-spesifikt noe som medfører at
de kan benyttes til å identifisere de enkelte
kromosomene og til å lage detaljerte kromosomkart. Modifiseringer av båndmønsteret i form av
reversible puffer og Balbiani ringer, er assosiert
med forskjeller i gen aktiviteten. Polytene
kromosomer forekommer hos enkelte arter av
tovinger (Diptera), særlig i spyttkjertlene, og er
brukt til å studere gen aktiviteter, og ved hjelp av
overkrysningsverdier, til produksjon av genetiske
kart. Se: Balbiani rings, Polyteny og Puffs.
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POLYTENY: Polyteni, det å være polyten (Se:
Polytene chromosome), det å ha kromosomer
bestående av mange tråder der de korresponderende kromomerene er i kontakt. Noe
som skyldes gjentatte replikasjoner av DNA
trådene uten påfølgende adskillelser og dannelse
av polytene kromosomer, kjempekromosomer,
som kan bestå av opptil 1 000 parallelle kromatider med karakteristiske båndmønstre. Polyteni
er observert i spesielt spyttkjertelcellene hos
diverse arter av tovinger (Diptera; Drosophila),
spretthaler (Collembola) og encellede dyr (Protista), og hos dekkfrøete planter (Angio-sperma).
Oppsvulminger, såkalte puffs, kan observeres i
disse kjempekromosomene hos insekter i visse
utviklingsstadier. Slike puffs er assoiert med
mRNA og representerer områder for aktiv
transkripsjon. Se: Polytene chromosome.
POLYTHERMIC: Polytermisk, tolerant til eller
begrenset til relativt høye temperaturer. Se:
Oligothermic.
POLYTHETIC: Polytetisk, det å bruke et høyt
antall karakterer som basis for en eller annen
konstruksjon, f.eks. for klassifikasjonen av
organismene innen et takson. Polythetic taxon,
takson der medlemmene deler de fleste av de
karakteristiske karakterer, men ikke alle, og der
ingen karakter er diagnostisk for gruppemedlemskapet. Se: Monothetic.
POLYTHETIC CLASSIFICATION: Polytetisk
klassifikasjon, enhver form for klassifikasjon
basert på et stort antall karakterer der ingen
karakter er essensiell eller tilstrekkelig for å
plassere en organisme i gruppen og der ingen
organisme har alle karakterene som forener
gruppen. Se: Monothetic classification og Polythetic taxon.
POLYTHETIC KEY: Polytetisk nøkkel, bestemmelsesnøkkel der en rekke forskjellige karakterer
benyttes samtidig, i det minste i noen av
kuplettene. Se: Monothetic key og Couplet.
POLYTHETIC TAXON: Polytetisk takson, takson
karakterisert gjennom en kombinasjon av et stort
antall karakterer og hvor ingen er diagnostisk
alene. Se: Polythetic classification.

POLYTOKOUS (Polyparous, Polytocous, Multiparous): (1) Som produserer mange egg eller
unger i samme kull; (2) Som er fruktbare,
formerer seg eller blomstrer (perennials polycarpic) mange ganger i løpet av livssyklus eller
livet. Se: Ditokous, Monotokous, Multiparous og
Oligotokous.
POLYTOMOUS TREE: Innen kladistikk, et tre
som i det minste har ett forgreningspunkt som er
polytomisk. Se: Polytomy.
POLYTOMY: (1) Innen kladistikk, polytomi, forgreningspunkt i et kladogram der flere enn to
grener skiller lag. Polytomous, polytomisk,
kladogram med én eller flere polytomier; (2)
Multippel artsdannelse, prosessen der tre eller
flere arter utvikles fra samme stamfar, eller antas
å ha samme stamfar, men der artsdannelsesrekkefølgen er ukjent. Soft polytomy, polytomi
som resultat av manglende fylogenetisk
informasjon; hard polytomy, tre eller flere
samtidige artsdannelser fra samme felles stamfar
slik at datterartene har samme taksonomiske
avstand fra hverandre. Se: Dichotomy.
POLYTOPIC: (1) Polytopisk, oppstår eller forekommer i to eller flere adskilte (disjunkte)
områder; (2) Organismer i et takson som
forekommer eller har oppstått uavhengig i to eller
flere adskilte lokaliteter eller geografiske områder
noe som medfører at fenotypisk relativt identiske
populasjoner av et takson, er utbredt over et stort
område (Se: Monotopic og Polytypic); (3)
Membran proteiner der forskjellige regioner av
proteinet er eksponert på motsatte sider av
membranen.
POLYTOPISM (Polytopic evolution): Polytopisme, intraspesifikt takson som forekommer
på mer enn ett sted; uavhengig opphav av en
systematisk gruppe på flere enn ett sted,
antagelig på grunn av identiske forandringer i de
spredte individene som representerte gruppens
forløpere på de forskjellige stedene. Parallell
evolusjon kan medføre at to eller flere
populasjoner ser like ut. Se: Monotopic.
POLYTROPIC: (1) Polytrofisk, det å hente sin
næring fra flere enn én type organisk materiale;
ete på en rekke forskjellige fødeslag (Se:
Monotropic og Oligotropic); (2) Kapabel til å
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utføre mer en én form for gjæringsprosess
(fermentering); (3) Rik i næringsstoffer; (4) Det å
ha en attraksjon for flere organer; virus som påvirker forskjellige organsystemer; (5) Se: Eutrophic.
POLYTYPIC (Composite species, Polytypic
species, Rassenkreis, Rheogameon): (1) Polytypisk, representert med mange former, typer
eller underavdelinger; (2) Art som omfatter flere
varianter, spesielt geografiske former (typer,
sorter) eller underarter (geografisk navnsatte
raser) som lever i forskjellige geografiske
områder av artens totale areal. Se: Circular
overlap, Monotypic, Monotypic species, Polytopic
og Polytypism.
POLYTYPIC SPECIES CONCEPT: Se: Multidimensional species concept.
POLYTYPISM: Polytypisme, forekomst av
mange former, typer, spesielt underarter, dvs.
fenotypisk distinkte subpopulasjoner av en art
som er geografisk adskilte. Det i motsetning til
polymorfisme som er variasjoner innen samme
populasjon eller gruppe. Viser arten eller
populasjonen en mer kontinuerlig geografisk
variasjon, kalles det en klin. Se: Cline,
Polymorphism og Polytypic.
POLYUNSATURATED FAT (PUFA): Flerumettet
fett, en klasse av overveiende vegetabilske fett
eller oljer med lange karbon kjeder med mange
dobbelt-bindinger umettet med hydrogen atomer,
og som normalt er flytende ved romtemperatur.
PUPA forekommer for det meste i nøtter, frø og
fisk, og benyttes i visse margariner. Se: Unsaturated fatty acid.

POLYVINYL CHLORIDE (PVC): Polyvinyl klorid,
PVC, termoplastisk polymer, dvs. kan gjøres bløt
igjen under oppvarming og omformes, for senere
og herdes og bli hard igjen uten kjemisk
forandring (Se: Plastics). Den monomere kjemiske formel er CH2-CHCL (etylen), og dannes når
et hydrogenatom utskiftes med et klor atom via
en prosess kalt direkte halogenering, en prosess
som forandrer egenskapene til monomeren
fullstendig. For eksempel er polymeren (CH2CH2)n, voksaktig, ugjennomsiktig og vannbestandig, men gjennomtrengelig for gasser, oljer,
fett- og luktstoffer, mens polymeren (CH2CHCL)n
er glatt, skinnende, og ugjennomtrengelig for
gasser, oljer, fett- og luktstoffer. Egenskapene til
polypropylen er lik dem for polyetylen. For å
produsere ett tonn polyetylen behøves 18,7 tonn
av råolje som må fraksjoneres, mens til
produksjon av ett tonn PVC behøves 8 tonn
råolje.
POLYVOLTINE: Se: Multivoltine.
POLYXENIC: (1) Organismer i kultur der identiteten til artene som er til stede, er kjente; (2) Det
å avle på én eller flere individer av en art
sammen med flere andre kjente arter av organismer (Se: Axenic, Dixenic, Monoxenic, Synxenic,
Trixenic og Xenic); (3) Se: Pleioxenous.
POLYZOIC: (1) Polyzoisk, segmentert kropp,
bendelmark med en kropp (strobila) som består
av flere enn ett ledd (proglottid) (Se: Monozoic);
(2) Habitat med et meget variabelt dyreliv; (3)
Sammensatt av mange zooider (polyzootic; Se:
Zooid) eller like polypper (Se: Polyp); (4)
Produsere mange sporozoitter (Se: Sporozoite)
POMACEOUS: Som består av epler, eple-.

POLYVALENT ANTISERUM: Ethvert antiserum
som inneholder antistoffer mot et større antall
forskjellige antigener, produseres gjennom
inokulasjon av en organisme med forskjellige
antigener, arter eller strainer av bakterier. Se:
Antiserum.
POLYVALENT VACCINE: Vaksine produsert fra
kulturer med to eller flere strainer av samme art
mikroorganisme, dvs. vaksine som inneholder
beskyttende antigener fra forskjellige strainer av
en patogen art. Se: Vaccine.

POMOLOGY: Pomologi, det vitenskapelige
studiet, kunnskapen og arbeidet med fruktdyrking og kultivering.
POND: Dam, tjern, vann, vannhull, kulp, pytt, pøl,
myrhull, naturlig eller kunstig vannmasse med
vanligvis liten til ingen strøm. En dam er gjerne
en mellomform mellom «pool» og «lake». Se:
Pool og Lake.
PONDEROUS: Som er stor, tung; det å ha høy
vekt.
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PONG: Stank, stinke, sterk ubehagelig lukt.

POOPHILOUS: Det å leve og trives på enger og
åkrer.

angi enkeltbetingelser som motsier den, dvs. at
teorien er falsifiserbar. Slike enkeltbetingelser
omfatter eller rapporterer bestemte observasjoner, er alltid singulære (det-finnes setninger),
og har den egenskap at de kan motsi almenne
teorier. Deduktive vitenskaper (matematikk,
formal logikk) begynner med aksiomer (Se:
Axiom) og definisjoner, og utleder sine læresetninger deduktivt, dvs. de er deduktivt etterprøvbare, mens empiriske vitenskaper først og
fremst er eksperimentelt etterprøvbare, falsifiserbare. Det medfører at empirisk-vitenskapelig
kunnskap aldri kan være, fundamentalt sett,
sikker kunnskap, men utgjør kvalifiserte og
kvantifiserte logiske slutninger i form av teorier og
hypoteser som er sann ellr så nær sannheten
som man til enhver tid kan komme. De teorier og
hypoteser som best har stått sin prøve gjennom
tid, er nærmest sannheten. Vitenskapelig kunnskap er objektiv, etterprøvbar kunnskap basert på
logisk tenkning. Se: Deduction, Hypothesis,
Inductive method og Theory.

POOPHYTE: Engplante, åkerplante.

POPULATE: Befolke, bo i, ha en plass i.

POOL: Basseng, dam, vanndam, vannbasseng,
svømmebasseng. Se: Pond.

POPULATION (Synhostal unit, Deme): (1)
Innen demografi, populasjon, befolkning, folkemengde, folketall, generell term for folk, befolkning eller en geografisk eller politisk definert
gruppe; (2) Innen statistikk, objekter eller verdier
som sammen utgjør en relatert gruppe; (3) Innen
økologi, total antall individer av en gitt art i et gitt
geografisk område ved en gitt tid; (4) Innen
biologi, en gruppe organismer av samme art i et
gitt geografisk område ved en gitt tid, og som er
(vanligvis) isolert fra andre slike grupper
(populasjoner). En populasjon omfatter alle
artens utviklings- og aldersstadier, og utgjør en
felles gen pool, dvs. individene kryssbefruktes
som medfører at populasjonen er, genetisk sett,
relativt homogen (monospesifikk), men kan
gjennomløpe dynamiske og progressive genetiske forandringer over tid. Overgangen mellom
populasjoner innen samme art, kan være fra
kontinuerlig med relativt fri kryssbefruktning i en
overlappende sone, til diskontinuerlig der
populasjonene aldri møtes og krysses. Over tid i
det siste tilfelle, kan den evolusjonære utviklingen
medføre fysiologiske, morfologiske eller adferdsmessige forskjeller mellom populasjonene, slik at
kryssbefrukting blir sterkt redusert ved en
eventuell sekundær kontakt. Opphører kryssbe-

PONGID: Medlem av familien Pongidae, de fire
store apene: Chimpanzee (vest og sentral Afrika)
Bonobo (ekvatorial Afrika sør for Kongo elven)
Gorilla (ekvatorial Afrika) og Orangutan (Borneo
og Sumatra).
PONS: En bro, en struktur som knytter sammen
to strukturer eller ting.
PONTOPHILOUS: Det å leve og trives på dypt
vann.
PONTIC: (1) Som angår dyphavsområdene.
Pontium, dyphavssamfunn; (2) Kunstig tann på
en tannbro; (3) Relatert til Svartehavet.
POOCOLOUS: Som lever på enger og åkrer.

POOL FEEDER: Se: Telmophagous.
POOR: (1) Fattig, fattigdom, lite penger og få
materielle goder; (2) Dårlig, elendig, mager,
underernært (spesielt dyr); (3) Stakkars, trengende, vekker medlidenhet; (4) Skrinn, ufruktbar,
uttørket, mangelfull eller mindreverdig i kvalitet
eller verdi; (5) Ikke adekvat i kvalitet eller
kvantitet, billig, mindreverdig; (6) Mangle tilstrekkelig tilgang på noe spesifisert.
POOTER: Sugeflaske, innretning til å samle
småkryp med der man kan suge dyrene opp i en
flaske uten at de suges videre inn i munnen.
POPPERIAN METHOD (Deductive method):
Deduktiv metode, logisk, vitenskapelig metode
som omfatter formulering av hypoteser ut fra
teorier, hvorfra enkeltbetingelser (predictions)
kan utledes og testes (deduseres). Teorier kan
gjennom deduktiv metodikk, enten forkastes
(falsifiseres) eller bekreftes (godtas), men aldri,
fundamentalt sett, bevises. Med andre ord, en
teori er en vitenskapelig teori, når det er mulig å
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fruktning totalt, har populasjonene oppnådd
artsstatus iht. det biologiske artsbegrepet.
Populasjonene kan taksonomisk klassifiseres ut
fra fenotypisk variasjon, deres relative geografiske utbredelse eller de isolasjonsfaktorer
som er virksomme mellom dem. Begrepet
populasjon er imidlertid et teoretisk organisasjonsnivå, et idealisert, men hensiktsmessig
konsept spesielt ved teoretiske modeller innen
populasjonsgenetikk. Den fundamentale økologiske enheten er den enkelte individuelle
organismen som interakterer direkte med de
biotiske og abiotiske omgivelsene sine, mens den
fundamentale evolusjonære enheten er den
kryssbefruktende populasjonen, da den evolusjonære utvikling av barrierer for kryssbefruktning
mellom populasjoner, er den fundamentale
prosess for artsdannelse. Individene i en
populasjon, gen pool, utgjør et aktuelt eller
potensielt kryssbefruktende system (panmiktisk
enhet, Mendelsk populasjon) og vil derfor
(teoretisk sett) være genetisk homogen. Skjer en
immigrasjon av gener til populasjonen, kalles
populasjonen åpen, i motsetning til en lukket
populasjon der den eneste genetiske tilførsel av
nytt genetisk materiale, er gjennom mutasjoner.
En populasjon kan sies å ha følgende
egenskaper, karakteristika eller attributter, som
ikke et individ kan ha: (1) Strukturelle karakteristika: (a) Tetthet (Se: Population density), (b)
utbredelse, (c) genetisk struktur, (d) aldersstruktur (Se: Age distribution), (e) kjønnsstruktur,
(f) sesongstruktur (alder og kjønn), (g) sosial
struktur (næringsopptak, reproduksjon, hakkelov), og (h) fordelingsstruktur (trofiske, spatiale
aggregeringer); (2) Funksjonelle karakteristika
(dynamiske over sesong/år): (a) Omsetningsrater
(turnover rater, basert på livslengde, migrasjoner), (b) vekstrater/biotisk potensial (basert på
natalitet, mortalitet, forplantningspotensialer; Se:
Population growth), (c) tetthetsfluktuasjoner
(populasjonsdynamikk; Se: Population fluctuations), (d) adaptive mekanismer (populasjonsgenetikk), og (e) homeostatiske mekanismer; (3)
Økologiske karakteristika: (a) Effekt på de fysiske
omgivelser (populasjonsøkologi), (b) effekt og
interaksjoner med de biologiske omgivelser
(symbiologi, predasjon, konkurranse, populasjonsøkologi; Se: Population interactions), og (c)
populasjonsadferd (gruppeadferd). Et mer teknisk
populasjonsbegrep er deme, som er en lokalisert
og godt definert populasjon hvor kryssbefruktning

anses totalt tilfeldig (Se: Panmixis), noe som en
antar sjelden er realisert i naturen. Se: Deme,
Guild og Infrapopulation.
POPULATION BIOLOGY: Populasjonsbiologi,
interdisiplinært fagfelt som omfatter økologi og
evolusjonær biologi, dvs. den del av økologien
som omhandler studiet av miljøets innvirkning på
dyre- og plantepopulasjoner. Populasjonsbiologer som er avhengig av en rekke støttefagfelt
(genetikk, genomikk, matematikk, statistikk og
systematikk), er opptatt av interaksjonene mellom
artene og populasjonene (økologi) og allelfrekvens forandringene (evolusjon) innen populasjoner av samme art (populasjonsgenetikk). Kort
sagt omfatter populasjonsbiologi: (a) Populasjonsøkologi, (b) evolusjonsbiologi, (c) populasjonsgenetikk, (d) populasjonsdynamikk, og (e)
populasjonsadferd. Matematisk populasjonsbiologi omfatter studier over vekst, tilpasninger og
gen spredning i Mendelske populasjoner
gjennom bruk av matematiske modeller. Se:
Population.
POPULATION BOMB: Se: Population explosion
og Demographic trap.
POPULATION BOTTLENECK: Kraftig fall i en
populasjonsstørrelse og med samtidig reduksjon i
populasjonens genetiske variabilitet. Resultatet
forsterker muligheten for genetisk drift.
POPULATION
CYCLE:
Populasjonssyklus,
regulære fluktuasjoner i populasjonsstørrelse.
Slike sykluser skyldes ofte interaksjoner mellom
predator og byttedyr eller tetthetsavhengig
mortalitet som plutselig kan gi en markert
nedgang i en populasjonsstørrelse, men som
deretter kan bygge seg sakte opp igjen.
POPULATION DENSITY: Populasjonstetthet,
befolkningstetthet, antall individer i et enhetsareal
(eller volum), størrelsen eller totalantall individer i
populasjon per enhetsareal. Populasjonstettheten
er et mål på en populasjonssuksess i et gitt
område og utgjør et numerisk begrep: D = n
(antall individer)/a (arealet okkupert ved en gitt tid
(t)). En populasjonstetthet vil variere, men innen
visse øvre og nedre grenser karakteristisk for den
enkelte arten. Tettheten er avhengig av energiflyten i økosystemet og mattilgangen, det trofiske
nivå arten befinner seg på, artens kropps-
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størrelse og metabolisme rate, ved siden av
predatortrykk, konkurranse og grad av infeksjonssykdommer (parasittisme). Basert på mattilgang
vil populasjonstettheten være mindre for rovdyr
enn for gress etere, og mindre for store enn små
dyr. Mer eller mindre regulære fluktuasjoner i
tetthet er karakteristisk for mange arter. Høye
tettheter kan medføre stress, slik at mange arter
har utviklet diverse sosiale adferder som kan
regulere populasjonstettheten. Den nedre
grensen for populasjonstetthet i et stabilt økosystem, kontrolleres gjennom homeostatiske
mekanismer, den øvre grensen tilsvarer
populasjonens metningspunkt i et gitt område.
Populasjonstetthet kan måles på forskjellige
måter, enten som absolutt tetthet (1; absolute
density), relativ tetthet (2; relative density) eller
ved hjelp av andre metoder (3). (1) Absolutt
tetthet omfatter: (a) Total telling (strip sensus,
total counts), den enkleste måten der det totale
antall organismer telles i et gitt og målt område,
(b) kvadratmetoden (sample plot method), den
mest brukte metoden der prøver blir tatt i tilfeldig
valgte kvadrater (eller mindre arealer av en
annen form) av gitt størrelse (avhengig av antall
og størrelse på de organismer som skal telles)
som vanligvis er plassert likt eller uniformt utover
et område; antall organismer i disse kvadratene
brukes deretter til å ekstrapolere en gjennomsnittsverdi for hele området, og (c) merkinggjenfangst metoden (capture-recapture method,
mark-release-recapt-ure), der et gitt antall av
tilfeldig fangede og merkede organismer i en
populasjon med ukjent tetthet i et område, settes
ut igjen i området. Man fanger organismer på nytt
etter en tid, og da prøven er tilfeldig vil den
inneholde det samme forholdet mellom merkede
og umerkede som i den totale populasjonen. (N =
antall dyr i populasjonen, n = antall dyr merket
ved første besøk, K = antall dyr fanget ved andre
besøk, k = antall dyr fanget som er merket ved
andre besøk; N= nK/k; de merkede og umerkede
organismer må fanges tilfeldig, de merkede ha
samme dødsrate som de umerkede og merkene
må ikke tapes eller kunne oversees.). (2) Relativ
tetthet, en indeks for tallrikheten med mer eller
mindre stor nøyaktighet, og ikke et mål på det
totale antall, omfatter: (a) Feller (traps), relativ
metode som omfatter bruk av f.eks. musefeller,
lysfeller, fallfeller, sugefeller eller planktonnett.
Ved bruk av disse fellene vil antall fangede
individer være avhengig av ikke bare

populasjonstettheten, men også deres aktivitet
og mobilitet, (b) lyd- eller sangregistreringer
(vocalization frequency), metode som spesielt
hos fugl kan gi indikasjoner på populasjonsstørrelsen, og (c) avførings eller faeces telling
(faecal pellets), som vurdert i forhold til den raten
organismer gjør fra seg, kan gi et mål på
populasjonsstørrelsen i et område. (3) Andre
metoder: (a) Spørreskjemaer er mye brukt for
subjektive estimater, sendt til lokale fangstfolk,
(b) dekningsgraden (cover) på jordoverflaten, et
mål benyttet av botanikere på den relative
hyppigheten av en planteart, (c) frekvensen av
kvadrater der en art opptrer, og (d) antall sportegn etter dyrs aktiviteter.
POPULATION DYNAMICS: (1) Populasjonsdynamikk, kunnskapen om populasjonsstørrelsene og alderssammensetningene og deres
opprettholdelse, nedgang, oppgang, og forandringer; (2) De karakterstiske sekvensene av
populasjonsforandringer i dynamiske systemer
som er karakteristisk for en gitt populasjon eller
art; fluktuasjonene over tid i antall eller
alderssammensetning av individene i en populasjon eller art (dyr eller planter) og de faktorene
som forårsaker eller influerer på disse
forandringene, være seg fødsels- eller dødsrater,
immigrasjoner eller emigrasjoner. Noen faktorer
er avhengig av populasjonsstørrelsen (tetthetsavhengige faktorer) og har dermed en stabiliserende effekt på størrelsen, mens andre faktorer
er uavhengige av populasjonstettheten (tetthetsuavhengige faktorer) som akutte katastrofer som
kan forekomme mer eller mindre tilfeldig.
Populasjonsdynamikken legger spesiell vekt på
de homostatiske reguleringsmekanismene der de
viktigste omfatter de faktorene som kontrollerer
natalitet, mortalitet, immigrasjon og emigrasjon.
Se: Demography og Population fluctuations.
POPULATION ECOLOGY: Populasjonsøkologi,
den delen av økologien som omfatter studiet av
de omgivelsesfaktorene og interaksjonene som
influerer på populasjonsstørrelsene, antall individer i en gitt populasjon, i et spesifikt område og
over en gitt tidsperiode. Populasjonsøkologi
benyttes ofte synonymt med populasjonsbiologi
eller populasjonsdynamikk. Se: Autecology,
Population biology, Ecology og Population dynamics.
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POPULATION EXPLOSION (Population bomb,
Population eruption): Befolkningseksplosjon,
befolkningsbomben, den meget raske veksten i
populasjonsstørrelsen til en eller annen art. Den
største økning av antall individer av en art,
kommer når arten introduseres inn i et nytt
område der den finner uutnyttede ressurser, mat,
ly og beskyttelse, og hvor negative kontroll mekanismer som predatorer og parasitter, mangler.
Befolkningsekslosjonen viser spesielt til firedoblingen av antall mennesker på jorden fra 1850
til 1976, en befolkningsøkning som bare har
fortsatt. Se: Demographic trap og r-Selection.
POPULATION FLUCTUATIONS: Populasjonsfluktuasjoner, forandringene i populasjonsstørrelsene, antall individer og/eller tetthet, over
tid, noe som er normalt. Disse fluktuasjonene kan
være små å gi en relativt flat kurve over tid, eller
ha markerte variasjoner (utslag, amplityder) som
kan være regulære (sykliske, oscilleringer) eller
irregulære. Årsaken til fluktuasjonene kan
skyldes variasjoner i det ytre miljø (extrinsic
factors) som ofte gir periodiske eller irregulære
fluktuasjoner, eller skyldes gruppens egen indre
populasjonsdynamikk (intrinsic factors) noe som
ofte gir sykliske, regulære fluktuasjoner. Arter
som lever i enkle samfunn kan ofte gjennomløpe
større fluktuasjoner enn de som lever i mer
komplekse økosystemer. Tetthetsavhengige
faktorer opptrer når individene i en populasjon er
avhengig av samme begrensede ressurs (mat,
vann, ly, rom); øker populasjonen så øker
konkurransen. Bæreevnen (carrying capacity) er
den maksimale populasjonsstørrelse som kan
understøttes av et gitt område over tid. Se: JShaped growth curve, S-Shaped growth curve og
Population dynamics.
POPULATION GENETICS: Populasjonsgenetikk,
et vitenskapelig studium som er opptatt med
statistiske analyser av arv, genene og genotypenes variasjon, hyppighet og frekvenser, i
populasjoner både likevekt og ikke-likevekt, den
genetiske divergensen mellom populasjoner av
samme art og måten allel-frekvensene i en
populasjon forandrer seg på som resultat av
tilfeldig paring, immigrasjon og emigrasjon,
mutasjon og seleksjon, naturlig og kunstig.
Populasjonsgenetikk omfatter en statistisk
beskrivelse av de mendelske arveprosessene på
populasjonsnivå, der målet er å relatere

påvirkningsfaktorene matematisk i teoretiske
modeller for å kunne beskrive og forutsi
arveforholdene. Populasjonsgenetikere studerer
derfor den nedarvede variasjon som forekommer
i en gruppe organismer av samme art og
genetiske forandringer over tid og rom, gen
frekvenser, gen interaksjoner, mutasjonsrater og
mutasjonenes
påvirkninger,
seleksjonstrykk
(naturlig og kunstig), genetisk drift, migrasjoner
og raseblandinger og tilfeldighetenes betydning
for gen frekvensene og mulighetene for evolusjonære forandringer i en populasjon. Potensialet
for forandringer avhenger av alle de tilgjengelige
allelene organismene har i en viss gen pool, der
en estimering av forandringene i allel frekvensene, gir indikasjoner på den mulige respons
på forandringer i miljøbetingelsene. Se: HardyWeinberg equilibrium g Population.
POPULATION GROWTH: Populasjonsvekst,
økningen av antall individer i en populasjon, dvs.
de positive forandringer i populasjonsstørrelsen
(antall individer) som forekommer over tid som et
netto resultat av fødselsraten (natalitet), dødsraten (mortalitet), innvandringen (immigrasjon) og
utvandringen (emigrasjon), når fødselsraten er
større enn dødsraten og immigrasjonen er større
enn emigrasjonen. Med tanke på den globale
menneskepopulasjonen, er vekstraten dramatisk:
1 milliard i 1800, 7 777 721 350 milliarder kl.
15:23 den 13.04 2020 (estimert til 11,2 miliarder i
2100). I Afrika er populasjonsveksten høyest
(Chad, DRC, Egypt, Etiopia, Nigeria), og
Pakistan og India. Se: Mortality, Natality og
Population growth form.
POPULATION GROWTH FORM: Populasjonens
spesifikke og karakteristiske vekstmønster (Se:
Population growth) som kan beskrives ved hjelp
av matematisk enkle modeller. Det forekommer
to former for populasjonsvekst avhengig av
spesifikke miljøbetingelser, når populasjonsstørrelse plottes mot tid: J-formet eksponensiell
vekstkurve og S-formet logistisk eller sigmoid
vekstkurve. I J-formet vekst øker populasjonstettheten eksponentielt raskt i et ideelt, ubegrenset miljø, for så å stoppe dramatisk opp med
en påfølgende bratt nedgang på grunn av en
essensiell ressursmangel eller motstand fra
omgivelsene (Se: Environmental resistance), noe
som plutselig kan opptre eller skyldes selve
populasjonsbelastningen på miljøet. I S-formet
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vekst øker først populasjonen sakte i antall, for
deretter å gjennomløpe en rask eksponentiell
vekst som igjen går over i en saktere vekst som
nærmer seg en asymptotisk verdi (K), en
likeveksttilstand når miljøet har nådd sin
bæreevne (Se: Carrying capacity) da mat, rom,
sykdommer eller andre essensielle forhold, blir
negative. Se: J-Shaped growth curve, Logistic
growth og S-Shaped growth curve.
POPULATION INDEX: Populasjonsindeks (r),
mål på populasjonsstørrelsen i relasjon til et
basisnivå, vanligvis 100, f.eks. er en populasjonsindeks 130 for en gitt art, er populasjonen
30 % større enn i et normalår (basisår, utgangsår).
POPULATION INTERACTIONS: Populasjonsinteraksjoner, interaksjonene mellom individene
av spesielt forskjellige arter i et samfunn,
hvorledes de påvirker og samvirker med
hverandre; omfatter fem hovedtyper: Konkurranse, predasjon, mutualisme, kommensalisme
og amensalisme. Se: Symbiosis.
POPULATION, LOCAL (Local population):
Individene i en aktuelt eller potensielt kryssbefruktende populasjon. Se: Local population.
POPULATION MONITORING: Populasjonsovervåking, populasjonsmonitering, genetisk, cytogenetisk eller biokjemisk overvåking av en
populasjon for å innhente informasjoner om
variasjoner i de spontane mutasjonsratene i deler
av populasjonen og betydningen av mutagener i
omgivelsene på disse forholdene. Se: Population.
POPULATION NUMBERS (Population size):
Populasjonsantall, populasjonsstørrelse, antall
individer (N) i en populasjon eller i et spesifisert
område, eller antall mennesker som bebor jorden
(7,5 milliarder i 2017) og som med sitt økende
antall og økende krav, kan ødelegge det globale
økosystemet. Se: Breeding (population) size,
Population og Popu-lation density.
POPULATION REGULATION: Populasjonsregulering, regulering og kontroll av en
populasjonsstørrelse gjennom tetthets-avhengige
prosesser, dvs. regulering av en populasjons
vekstrater gjennom populasjonens tetthet.

POPULATION
STRUCTURE:
Populasjonsstruktur, sammensetningen i en populasjon
spesielt med hensyn på individenes alder og
kjønn sett i lys av populasjonsøkologien (Se:
Population ecology); kan omfatte: Aldersstruktur,
populasjonspyramider, kjønnsstruktur, populasjonsheterozygositet (F-statistikk), populasjonsstratifisering, populasjonstetthet, populasjonsstørrelse, populasjonsutbredelse, populasjonsdynamikk, populasjonsvekst, og populasjonsgenetikk. Populasjonsstrukturen er et resultat av
gen flyten mellom demer og heterogeniteten i
omgivelsene. Populasjonsstrukturen er av
fundamental betydning når det gjelder populasjonens evne til å respondere og tilpasse seg
variable seleksjonstrykk. Se: Deme og Population.
POPULATION SYSTEM: Populasjonssystem, de
kryssbefruktende populasjonsenhetene som
eksisterer over lange tidsintervaller, definert ut fra
fenotypen, den geografiske utbredelse, isolasjonsmekanismene og omgivelsene. Se: Population.
POPULATION THINKING: Populasjonstenkning,
viser til det viktige skiftet i biologisk tenkning fra
«essensialisme» til populasjon, dvs. forskjellen
fra å se en art som en sentral, representativ og
ideell type til å se den som en populasjon (eller
samling av populasjoner) med variasjoner
mellom individene. Det resulterte i sofistikerte
studier over populasjonsdynamikk og populasjonsgenetikk, noe som la grunnlaget for den
nåværende forskning i bl.a. evolusjonær biologi.
POPULATION WAVE: De uregelmessige eller
rytmiske forandringer i den reproduktive og
effektive populasjonsstørrelsen innen området til
en populasjon. Slike forandringer kan medføre
tilfeldige, mer eller mindre hurtige forandringer i
gen frekvensene og dermed representere en
evolusjonær mekanisme for forandringer. En
populasjonsbølge begrenser panmiksis eller
medfører nye påvirkninger fra omgivelsene og
derigjennom nye seleksjonsbetingelser. Se:
Breeding (population) size, Genetic drift, Population og Panmixis.
POPULOUS: Som er folkerik, tallrik, stor populasjon, tett befolket.
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-POR- (-pori-, -pora, -porus): Affiks som betyr
pore, liten åpning.

POROSE: Det å ha porer; en pore er et hulrom,
dvs. ikke fylt av et eller annet materiale. Se: Pore.

PORATE: Det å bære eller være utstyrt med
porer.

POROSITY: Porøsitet, forholdet mellom porevolumet til det totale volum. Se: Pore.

PORCATE: Det å ha longitudinelle kammer,
rygger, eller furer, riller eller renner.

POROSPHERE: Porosfære, det mer eller mindre
porøse medium som jord representerer med alle
sine hulrom (interstitielle porer mellom sandkorn)
og indre overflater.

PORCINE: Svine-, grise-, som hører til grisefamilien. Se: Pig.
PORCUPINE: Piggsvin, pinnsvin (Erinaceus
europaeus), art i piggsvinfamilien (Erinaceidae),
som inngår i ordenen insektetere (Eulipotyphla).
PORE: (1) Pore, liten åpning i eller gjennom et
vev eller en kroppsstruktur for perspirasjon
(svetting), transpirasjon eller absorpsjon; (2) Pore
i berg, sten eller jord som ikke er fyllt med
mineraler og som derfor kan tillate væsker å
passere eller absorberes.
PORE ICE: Poreis, is som forekommer i porene i
jord og berg.

PORPHYRIN: Porfyrin, organiske substanser
som er heterosykliske derivater av et porfin,
sammensatt av en tetrapyrrol ringstruktur
(avledet fra C4H5N-inneholdende stoffer), der
nitrogen atomer er kombinert med en rekke
metall ioner og derved kan inngå som viktige
deler i mange sentrale biologiske molekyler som
hemoproteiner som inneholder jern (omfatter de
protetiske gruppene av hemoglobin og myoglobin), klorofyll som inneholder magnesium,
vitamin B12, cytokromer, etc.

PORE WATER: Porevann. Se: Interstitial water.

PORPOISE: Nise, vanlig nise (Phocoena phocoena), liten tannhval som tilhører nisefamilien
(Phocoenidae), én av tre kjente arter i slekten
som omfatter de vanlige nisene (Phocoena spp.).

PORIFEROUS: Som bærer porer, tallrike åpninger.

PORRECT: Langstrakt, strukket ut horisontalt.

PORIFORM (Poroid): Som ligner en pore.
POROPHORE: Et område, hevelse eller struktur
som bærer en pore.
POROUS (Perforate, Porose): Som inneholder
porer. Se: Perforate.
PORK TAPEWORM: Bendelmarken Taenia
solium som forekommer i svin. Se: Taeniosis.
PORK MEASLES (Cysticercosis): Infeksjon i
svin med larvestadiet av bendelmarken Taenia
solium, også kalt Cysticercus cellulosae. Se:
Cysticercosis og Taeniosis.
POROMETER: Instrument for å måle diameteren
på stomata i planteblader der gasser kan
passere. Se: Stomata.

PORT: (1) Port, inngang og/eller utgang, f.eks.
der signaler kan mates inn eller ut av et system
eller der hvor variablene i et system kan bli målt;
(2) Havn, sjøhavn, havneby, laste eller losseplass; (3) Flyplass, flyhavn; (4) Portugal, portugisisk.
PORT OF ENTRY: Innen zoologi, parasittens
invasjonssted eller område i eller på en vert.
POSITIVE: (1) Positiv, størrelse eller kvantitet
større enn 0; (2) Positiv elektrisk ladning; (3)
Bekreftende utsagn; (4) Bilde der lys og mørke
opptrer som i virkeligheten; (5) Faktisk, virkelig,
reell, sikker.
POSOLOGY: (1) Posologi, læren om dosering
innen medisin; (2) System for dosering.
POSITION: (1) Sted, plass; (2) Stand, sosial
rang; (3) Standpunkt, synspunkt; (4) Arbeidssted,
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stilling, jobb; (5) Innen systematikk, plasseringen
av et takson i klassifikasjonssystemet indikert ved
det høyere taksonet som det føres til.
POSITIONAL CLONING: Teknikk for identifisering av gener med tanke på deres lokalisering
på kromosomet, spesielt de som er assosiert
med sykdommer.
POSITION EFFECT: Posisjonseffekt, fenomenet
at utrykket av ett eller flere gener i fenotypen kan
forandres hvis deres posisjon på kromosomet blir
forandret i relasjon til de andre genene i
genotypen, f.eks. ved strukturelle forandringer i
kromosomet: Translokasjoner, inversjoner eller
overkrysninger. Generelt er et gens uttrykk i
fenotypen, avhengig av dets lokalisering på
kromosomet.
POSITIVE ASSORTATIVE MATING (Homogamy): Positiv assortativ paring, paring mellom
individer som er fenotypisk like, og oftere enn
tilfeldig (enn forventet ut fra ren sjanse), dvs.
paringspartner velges som er lik seg selv, noe
som er meget vanlig. Se: Assortative mating,
Dissortative mating, Homogamy og Negative
assortative mating.
POSITIVE BINOMIAL DISTRIBUTION: (1)
Positiv binomial fordeling, matematisk modell der
hvert individ i prøven har en karakter som opptrer
kun i to utgaver; (2) Tilnærmingsmodell for en
jevnt
(uniformt)
fordelt populasjon hvor
tilstedeværelsen av ett individ i ethvert punkt
reduserer sannsynligheten for at et annet individ
er like i nærheten og hvor variansen er mindre
enn gjennomsnittet.
POSITIVE EUGENICS: Forbedring av den genetiske konstitusjonen til en populasjon gjennom
selektiv avl. Se: Eugenic.

overkrysning vil finne sted i samme region på
samme kromosom. Se: Negative interference.
POSITIVISM: Positivisme, rasjonell og vitenskapelig filosofi som er opptatt med at beviste
lover og positive sannheter ligger bak alle
naturfenomener og representerer det eneste og
sikreste grunnlag for menneskets handlinger og
tro. I det tredje positivistiske stadium slutter man
å spekulere på endelige, ubeviselige årsakssammenhenger, bare positive sannheter. Før
mennesket nådde dette tredje positivistiske
stadium, måtte den menneskelige kunnskap
passere gjennom to tidligere faser: (a) Et første
teologisk stadium, basert på mysterier, Guds vilje
og en første årsak, og (b) et andre stadium i
menneskelig forståelse og erkjennelse, der det
letes etter naturens regelmessigheter, de andre
årsaker, selv om en fortsatt trodde på en underliggende overnaturlig skaper.
POSITRON (Antielectron, Positive electron):
Positron, positivt elektron, antipartikkelen til et
elektron, dvs. en elementærpartikkel med
elektronets masse og med en positiv ladning lik
elektronets. I henhold til bølgemekanikken inneholder rommet et kontinuum av elektroner i alle
stadier av negativ energi som en ikke kan
observere. Men tilføres tilstrekkelig energi, kan et
elektron bli hevet til en positiv energitilstand og
derved observeres. Fraværet av negativ energi
medfører en adferd som en positiv partikkel med
positiv energi, som observeres som et positron.
POSSIBILITY: (1) Det å være mulig, være innenfor mulighetens grenser; (2) Noe som er mulig,
logisk mulig innen de logiske lover for gyldig
(valid) bevisføring; (3) Noe som er fysisk mulig i
henhold til naturens fysiske lover; (4) Noe som er
metafysisk eller ontologisk mulig i samsvar med
tingenes orden. Se: Metaphysics, Ontology og
Probability.

POSITIVE FEEDBACK: Se: Feedback.
POSITIVE GEOTROPISM (Positive geotaxis):
Tendens til å bli tiltrukket kilden for en stimulus.
Se: Taxis og Tropism.
POSITIVE INTERFERENCE: Innen genetikk, den
positive effekt en overkrysning under kjernedelingen har på sannsynligheten til at en annen

POSSIBLE BREEDING: Mulig hekking, fugl sett i
et passende hekkeområde under hekketiden,
uten annen indikasjon på hekking. Se: Probable
breeding og Confirmed breeding.
POSSUM: Opossum, pungrotte, pungdyr i orden
Didelphimorphia som omfatter 19 slekter med til
sammen over 103 arter og forekommer på den
vestlige halvkule: Nord-, Sentral- og Sør-
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Amerika. De varierer i størrelse fra en liten mus til
katt og minner om rotter i utseende.
POST-: (1) Prefiks som refererer til etter, senere,
påfølgende; (2) Bak, posisjon bak en f.eks.
spesifisert struktur eller organ. Se: Pre-.
POSTALAR: Bak vingene.
POSTBASAL: Bak, bortenfor; nær basis.
POST-DISPLACEMENT: Forsinket vekst(start)
av deler av en organisme i relasjon til kroppens
generelle vekst, noe som medfører at en adult
har et juvenilt stadium på et eller annet organ.
Med andre ord, en forandring i ontogenien hos en
art slik at enkelte utviklingsprosesser begynner
senere enn hos forfedrene og også slik at
utviklingsprosessen ikke nødvendigvis er gjennomført før kjønnsmodningen. Se: Hypermorphosis, Pre-displacement og Premorphosis.
POSTEMBRYONIC: Det som angår livssyklus
stadiet som etterfølger det embryoniske stadium.
Se: Embryo og Embryonic.
POSTERIAD: Det som er rettet bakover. Se:
Anteriad.
POSTERIOR: (1) Lokalisert bak en del, mot
bakenden, baksiden, enden (Se: Anterior); (2)
Hos mennesket (og dyr som går på to), viser
«posterior» til ryggen, ryggoverflaten, den
dorsale siden; (2) Hos dyr viser termen til
bakenden (caudal end), det som kommer etter
(hodet), rettet eller lengst fra hodet, halen; (3)
Følger etter i en eller annen orden (following); (4)
Følge etter i tid, senere, etterfølgende (subsequent).
POSTEROLATERAL: Bak og mot siden.

viklingen av de juvenile karaktertrekk (Se: Prolarva); (2) Larvestadiet som etterfølger nauplius
stadiet hos krepsdyr der alle kroppens segmenter
og vedheng kommer for første gang til syne
(f.eks. megalopa stadiet hos krabber og acanthosoma stadiet hos enkelte reker).
POST-MATING ISOLATION: Det forhold at
vellykket kryssbefruktning mellom to eller flere
populasjoner forhindres gjennom indre faktorer
som virker etter paringen; omfatter alle pre- og
postzygotiske mekanismer etter at paring
(kopulasjon) har funnet sted. Se: Pre-mating
isolation og Isolation mechanisms.
POST MORTEM: (1) Etter døden, det som skjer
eller er innsamlet etter døden (Se: Ante mortem);
(2) Eksaminasjon og disseksjon av et dødt
legeme for å bestemme dødsårsaken eller for å
undersøke sykdomsforandringer; (3) Diskusjon
av en hendelse etter den har skjedd, spesielt hva
som gikk galt eller hvorfor hendelsen var
mislykket.
POSTMEIOTIC RESTITUTION: Postmeiotisk
restituering, automiktisk gjennopprettelse av
ploidiantallet gjennom endomitose tidlig under
celledelingen. Se: Automixis, Endomitosis og
Ploidy.
POSTOPERATIVE: Det som følger eller er gjort
etter en kirurgisk operasjon.
POSTORAL: Det som er lokalisert bak munnen.
POST-PARTUM (Post-parturient, Postnatal):
Etter fødsel, det som finner sted etter en fødsel;
perioden umiddelbart etter fødselen hos pattedyr
(brukt bare om moren). Se: Parturition.

POST-GLACIAL: Se: Holocene.

POSTPONE: Utsette, oppsette, ombestemme,
plassere eller arrangere noe etter det var opprinnelig planlagt.

POSTHUMOUS: (1) Posthum, født etter farens
død; (2) Publisert etter forfatterens død; (3)
Fortsetter eller skjer etter ens død.

POSTSCRIPT: Etterskrift, noe skrevet ved enden
av et brev bak forfatterens signatur, eller tilleggsinformasjon tilknyttet eller vedlagt et manuskript.

POSTINTERACTIVE NICHE: Se: Realized niche.

POST-SMOLT: Utviklingsstadiet hos laks etter
migrasjonen til havet, men før dannelsen av
første større årring ved slutten av første vinter i
sjøen. «Pre-grilse» er post-smolt som vender

POSTLARVA: (1) Utviklingsstadiet hos benfisk
mellom absorbsjonen av plommesekken og ut-
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tilbake til ferskvann for å gyte samme år som den
migrerte ut. Hos sjøørret varer post-smolt stadiet
etter migrasjonen til havet, til den vender tilbake
til ferskvann samme år eller ved slutten av første
vinter i sjøen (dvs. har dannet en stor årring i
sjøen). Se: Salmon.

hindrer eller reduserer vellykkede kryssbefruktninger etter zygotedannelsen. Se: Prezygotic
isolation mechanism og Isolation mechanisms.

POST-TRANSCRIPTIONAL CHANGES (Posttranscriptional regulation): Enhver prosess
som foregår etter transkripsjonen (avskrften) av
et gen som virker på mengden av protein som
genet produserer; modifiseringer i HnRNA etter
transkripsjonen. Se: HnRNA og mRNA.

POTAMIC: Potamisk, som angår, er knyttet til
eller avhengig av rennende vann, vassdrag og
elver; transport på elver ved hjelp av vannstrøm.

POST-TRANSLATION MODIFICATION (Posttranslational regulation): Enhver prosess som
påvirker mengden av et protein produsert av et
gen eller som modifiserer det etter translasjonen
(oversettelsen) av RNA. Prosessen regulerer
stabiliteten til et gen; desto mer stabilt jo mer
protein akkumuleres.
POST-TRANSLATIONAL PROCESSING (PTM):
Kjemiske vanligvis enzymatiske reaksjoner og
modifiseringer, slike som forandrer proteinets
kovalente struktur (fosforylering, glykosylering,
proteolytiske splittinger) etter translasjonen og
protein biosyntesen.
POSTULATE: (1) Påstand, antakelser (i en
teori), det å anta eller hevde at noe er sant,
virkelig, eksisterende eller nødvendig; noe antatt
uten bevis å være selvinnlysende eller generelt
akseptert; (2) Grunnprinsipp, fundamentalt
element; (3) Innen matematikk, postulat eller et
aksiom (Se: Axiom).
POSTVENTITIOUS: Som er forsinket i sin utvikling.
POSTZYGOTIC: Etter befruktningen og dannelsen av en zygote. Se: Zygote.
POSTZYGOTIC
ISOLATION
MECHANISM
(Postzygotic barrier, Postzygotic isolation):
Postzygotisk isolasjonsmekanisme, reproduktiv
isolasjon som oppstår etter befruktningen og
zygotedannelsen slik som hybrid sterilitet eller
mangel på hybrid livsevne, vitalitet og livskraft;
enhver mekanisme som reduserer fertiliteten eller
fitness til en hybrid mellom individer som tilhører
forskjellige populasjoner og som dermed for-

POTABLE: Drikkbar, drikkende, væske som kan
drikkes, f.eks. har blitt renset til det formål.

POTAMICOLOUS: Som lever i elver.
POTAMODROMOUS: Som migrerer i ferskvann,
innen ferskvannssystemer. Se: Amphidromous,
Anadrom-ous, Catadromous og Diadromous.
POTAMOLOGY: Potamologi, studiet av rennende (overflate)vann, elver og bekker. Rennende
vann, et lotisk miljø, kan oppdeles i to
hovedsoner: (a) Rhitron, elvens øvre del med
hurtigrennende vann, og (b) potamon, elvens
nedre løp med mindre strømhastighet og ofte
akkumulering av fine partikler på bunnen. En elv
kan også inndeles i soner nedetter elveløpet etter
fordelingen av fiskearter. Forholdet mellom
strømhastighet (i cm/sek) og partikkelstørrelse (i
cm) som flyttes er (strømhastighet/partikkelstørrelse): Meget sterk (> 100 / > 20), sterk (50 100 / 5 - 20), middels eller moderat sterk (25 - 50
/ 1,3 - 5), svak (10 - 25 / 0,2 - 1,3) og meget svak
(< 10 / < 0,2). Se: Lentic.
POTAMON: Potamon, organismene som lever i
de sakteflytende, nedre, vide, flate og meandrerende delene av elver, vanligvis med gjørmete
bunn og elvesletter med tilfeldige eller periodiske
oversvømmelser og rotfast og flytende vegetasjon. Se: Meander, Potamology og Tychopotamic.
POTAMOPHILOUS: Potamofilisk, det å leve og
trives i sakteflytende elver.
POTAMOPHYTE: Potamofytt, elveplante i sakteflytende elver.
POTAMOPLANKTON: Potamoplankton, planktoniske organismer i sakteflytende, vide og gjerne
meandrerende elver. Se: Lotic.
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POTAMOUS: Nedre, lavereliggende og sakteflytende deler av elver. Se: Rhithrous.

dannes CO2, som hever deigen, og gjør baksten
luftig og porøst. Se: Potash.

POTASH: Pottaske, diverse stoffer som inneholder kalium, f.eks. kaliumhydroksid (KOH, løst i
vann gir KOH, kalilut, en etsende sterkt basisk
væske) og kaliumkarbonat (K2CO3, i matvarer, Enummer E501) som ofte forekommer sammen
med salt i saltsjøer. Kaliumkarbonat brukes i
glass- og fargeindustrien, og bl.a. i såper og som
tørkemiddel. (Potassium, engelsk for kalium,
kommer fra det engelske ord for pottaske: Pot
ash.) Se: Potassium carbonate.

POTASSIUM PERMANGANATE: Kaliumpermanganat (KMnO4), kaliumsalt av K+ og Mno-4
ioner. Stoffet er et kraftig oksidasjonsmiddel og
benyttes bl.a. til behandling av drikkevann,
desinfeksjon av hud(sår) og bestemmelse av det
kjemiske oksygenforbruket i vann.

POTASSIUM (K): Kalium, bløtt sølvaktig, metallisk grunnstoff som hører til gruppe I i grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 19,
atommasse (u) 39,0983, smeltepunkt 63,7 oC og
kokepunkt 774oC. Kalium forekommer i sjøvann
og i en rekke mineraler. Kalium er meget reaktivt
og ligner natrium i adferd og sammensetninger.
Kalium er et essensielt grunnstoff for de levende
organismene og nødvendig for muskel- og
glykogendannelse og utvikling av normal kroppsvekst, dessuten medvirker kalium i proteinsyntesen og i karbohydrat metabolismen. Kalium
ionet (K+) blir absorbert via plantenes røtter og er
det mest tallrike kation i plantevev. Hos dyr er
overførselen av kalium (og natrium) ioner over
nervecellemembranene ansvarlig for forandringene i det elektriske potensial som genererer
nerveimpulsene. Rike kalium kilder er laks, torsk,
sardiner og flyndrer, brokkoli, bønner, tomater,
spinat og poteter (særlig i skinnet). Kalium rike
frukter omfatter bl.a. citrus frukter, epler, bananer
og aperikos. Kalium-argon datering som måler
nedbrytningen av kalium til argon, er en av de
mest benyttede metodene for å bestemme
alderen til geologiske lag (strata).
POTASSIUM BISULFATE: Kaliumbisulfat, salt
av kalium og svovelsyre (KHSO4).
POTASSIUM CARBONATE: Kaliumkarbonat,
pottaske (K2CO3), navn som kommer av at stoffet
ble laget ved å koke opp aske i potter (pot, kjele).
Aske fra tørr bjørkeved ble benyttet, som ble
utrørt i vann og tørrkokt i kjele. Pottaske kan
benyttes i bakverk som hevemiddel i stedet for
natron (NaHCO3; baking soda) eller bakepulver
(natron + to syrer: Na2H2P2O7 og Ca(H2PO4)2;
baking powder). Under påvirkning av syre,

POTATO: Potet (Solanum tuberosum), en
stengelknoll, hardfør rotfrukt i søtvierfamilien
(Solanaceae) som opprinnelig kom fra SørAmerika (villpotet vokser i Chile og Peru),
omfatter over 225 arter. Allerede urfolket i SørAmerika videreforedlet poteten til ulike typer, bl.a.
for bedre å tåle frost da potet var den eneste
dyrkbare vekst i fjellene. Poteten kom til Europa i
midten av 1500-tallet. Den delen av poteten som
vokser over jorden, spesielt frukten, inneholder
alkaloider (solanin, chakonin) og er giftig. Poteten
er senere foredlet til en lang rekke sorter. Potet
spiller en viktig rolle som basismatvare for store
deler av verdens befolkning.
POTENTIAL: (1) Potensiell, mulig, eventuell,
som kan skje; (2) Innen fysikk, stillingsenergi,
potensiell energi, spenningen per enhetsladning i
et elektrisk felt eller masse i et gravitasjonsfelt,
regnet fra et gitt utgangsnivå der potensialet
settes lik null (nullnivå). Elektrisk potensial er
stilllingsenerien per ladninghsenhet (per coulomb). I et elektrisk felt er spenningen mellom to
punkter lik differansen mellom potensialene i de
to punktene (spenningsenheten er volt (V) (= J
(joule)/C(coulomb) = enheten for elektrisk potensial (Se: Volt). Punkter med samme potensial i et
felt danner en potensialflate. Stillingsenergi per
masseenhet (tyngdepotensial) er stillingsenergien per kg. Med punktpotensial i et gravitasjonsfelt, menes det arbeid som må påføres en
masse i feltet fram til punktet fra en posisjon der
massen hadde null stillingsenergi. Potensialforskjellen i et gravitasjonsfelt mellom to punkter,
er det arbeidet som må utføres for å flytte en
masse på 1 kg fra et punkt til et annet; (3) Innen
fysiologi, forskjellen eller forandringen i en
elektrisk tilstand, f.eks. mellom innsiden og
utsiden av en nervefiber (membranpotensialet
ved hvile (resting potential) er 70 mv negativt i
forhold til utsiden). Aksjonspotensialet (action
potential) refererer til den midlertidige forand-
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ringen i dette membranpotensialet ved en nerveimpuls; (4) Innen etologi, tendensen eller
sannsynligheten for at en viss adferdsaktivitet vil
forekomme; (5) Potensiell energi refererer til den
lagrete energien i et legeme i relasjon til et eller
annet fiksert sted, som f.eks. sjø- eller jordoverflaten. Den potensielle energien kan måles
ved å beregne det arbeid som skal til for å løfte
legemet fra sin opprinnelige posisjon til den nye
posisjonen.
POTENTIATION: Potensering, synergistisk interaksjon mellom to stoffer som gir en effekt større
en for hver av dem alene.
POTENTIOMETER: Potentiometer, instrument
for å måle elektrisk spenning der en ukjent
spenning (volt) sammenlignes med en kjent
spenning.
POTION: Væske, væskeblanding, dose, spesielt
en med medisinsk legende egenskaper (legedrikk), eller en giftig eller magisk væske.
POTOMETER: Apparat brukt for å måle
vanntapet fra et planteskudd under naturlige eller
kunstige betingelser. Se: Transpiration.
POUCH: Lomme, pose, pung; en liten eller
moderat stor beholder (receptacle).
POULTRY: Fjærkre (høns, kyllinger, kalkuner,
ender, gjess), domestiserte fugler avlet fram for
mat eller egg.
POVERTY: (1) Fattigdom, et komplekst begrep
med mange definisjoner avhengig av ståsted i
verdens sosiale strukturer. Begrepet kan referere
til fattige materielle forhold, begrensende
ressurser, dårlig levestandard, slik som knapphet
på de mest sentrale livsbehov, eller økonomiske
ulikheter som kan ha sitt opphav i sosiale
relasjoner og forhold slik som klassetilhørighet,
mangel på sikkerhet og livstilbud; (2) Uproduktivhet, ufruktbarhet.

POWDER SNOW: Pulversnø, puddersnø, tynt,
tørt lag bestående av løse, nydannede snø- eller
iskrystaller; spesielt løse og tørre krystaller
dannet i meget kaldt vær og ofte i polare områder
eller høyt til fjells.
POWER (P): (1) Kapasiteten eller evnen til å
handle, gjøre noe effektivt; (2) Kraft, utført eller
evne til å utføre fysisk styrke; (3) Autoritet, evne
aller autoritet til å utføre kontroll; (4) Kraft,
energien eller bevegelseskraften (strength) som
driver en maskin eller fysisk system (steam
power, wind power); (5) Innen fysikk, arbeidsraten, uttrykt som mengden arbeid per enhetstid,
den grad energi blir forbrukt eller arbeid utført;
målt i watt (Se: Watt) eller hestekrefter (horsepower); (6) Innen optikk, forstørrelsen i et optisk
instrument (mikroskop, teleskop) i relasjon til
linser og speil; den resiproke verdi av fokuslengden i meter; (7) Innen statistikk, i en statistisk
test, sannsynligheten for korrekt å avvise null
hypotesen når den er falsk; (8) Innen matematikk, eksponenten som uttrykker hvor mange
ganger et tall (grunntall) skal multipliseres med
seg selv (Se: Power function).
POWER FUNCTION: Kvadratfunksjonen, produktet av en konstant (grunntall) og eksponenten
av en uavhengig variabel (f(x)=axk), en verdi
multiplisert med seg selv et angitt antall ganger,
f.eks. y opphøyd i andre (y x y = y2).
POWER OF TEST: Sannsynligheten i en
statistisk test til å skille mellom en rett og en gal
(falsk) hypotese; sannsynligheten for å avvise
nullhypotesen når den er falsk, dvs. å gjøre den
korrekte konklusjonen (avvisning) når nullhypotesen faktisk er gal.
POWER STATION (Generating station): Kraftstasjon, bygningsmassen og det utstyret som
kreves på det sted der det produseres
(genereres) elektrisk kraft i større mengder.
Hovedtypene kraftstasjoner er varmekraftverk,
kjernekraftverk og hydroelektriske kraftverk.

POVERTY IN SPECIES: Artsfattigdom.

POX: Sykdom som gir kuler (pustules) på huden.

POWASSAN FEVER: Virussykdom (Flaviviridae), vanligvis på barn, som forekommer i
Canada og USA; smitter gjennom flått (Ixodes)
og småpattedyr, oftest smågnagere.

POX DISEASE (Psorospermosis): Sykdom på
fisk og insekter (bier, silkeormer) som skyldes
protozoer i slektene Myxobolus (myxosporidier)
og Nosema (mikrosporidier). Forskjellige virus
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(Borreliota) kan også gi sykdommer på fugl og
husdyr og gruppres under Pox diseases (Fowl
pox, Animal pox).
POXVIRUS: Poxvirus, ethvert virus i familien
Poxviridae med dobbelttrådet DNA (og komplekst hylster) der DNA genomet koder for mer
enn 30 polypeptider. Poxvirus infiserer pattedyr
inkludert mennesket, fugler og insekter. Arter i
fire slekter kan infisere mennesket: Molluscipoxvirus, orthopoxvirus, parapoxvirus og yatapoxvirus. Enkelte av Poxvirus artene er alvorlige
patogener, f.eks. kopper (variola), kukopper
(vaccinia) og myxomatose. Familien Poxviridae
omfatter to underfamilier, Chordopoxvirinae
(vertebrate pox virus) og Entomopoxvirinae
(insect pox virus), i tillegg til forskjellige uklassifiserte virus. Se: Myxoma (virus), Smallpox,
Vaccinia (virus) og Variola (virus).

vegetasjon der nedbøren er under 250 - 500 mm,
og spesielt begrenset til sommeren som også har
en relativt høy temperatur. Vintertemperaturen er
lav. I Sør-Amerika er motstykket til prærien,
pampas, i Eurasia, stepper, og i Sør-Afrika,
savanner (gressletter som er noe tre-bevokst).
PRANIZA: Larve hos isopodene (underorden
Gnathiidea) som er parasittisk på fisk, de adulte
er frittlevende.
PRASEODYMIUM: Praseodym (Pr), bløtt sølvaktig metallisk grunnstoff som hører til
lanthanoidene og har atomnummer 59, atommasse (u) 140,91, smeltepunkt 934oC og
kokepunkt 3 512oC. Det forekommer bare ett
naturlig isotop, praseodym-141. Det er ikke
radioaktivt, men radioaktive isotoper kan produseres.

PP. (Pages, P (entall)): Forkortelse for: Sider,
sideantall.

PRASINOUS: Som er lys grønn med en tendens
mot det gule (en farge som purreløk).

P.P. (Pro parte): Forkortelse for: (1) Delvis, for
en del, en del; (2) Innen taksonomi, forfattersitering for å vise at det refereres kun til en del av et
takson beskrevet av en tidligere forfatter.

PRATAL: Som angår gressområder, englandskap, åkrer og vanger.

PPB (Parts per billion): Forkortelse for: Antall
enheter per milliard (antall deler per 109).
PPM (Parts per million): Forkortelse for: Antall
enheter per million (antall deler per 106).
PPT (Parts per tousand, Parts per mille): Forkortelse for: Antall enheter per tusen ( o/oo).
PRAECOCIAL: Se: Precocial.
PRAEFORM: Se: Archetype.
PRAEMORSE (Premorse): Avbrutt, brå slutt,
hygget av, galt avskåret, stumpet, trunkert.
PRAGMATIC: Pragmatisk, saklig, nøktern,
opptatt av fakta, aktuelle hendelser, tilfeller og
forekomster, i motsetning til idealistisk. Pragmatism, praktisk tilnærming og holdning til
problemer eller politikk.
PRAIRIE: Prærie, gressland, trefritt gressområde i Nord-Amerika. Præriene har en klimaks-

PRATINICOLOUS: Som lever på gressområder, i
åkrer og englandskap.
PRAWN: (Stor) reke. Se: Shrimp.
PRE-: Prefiks som betyr for, før, tidligere enn,
forut, i fronten av, posisjon foran en spesifisert
struktur eller organ. Se: Post-.
PREADAPT(AT)ION: Preadaptasjon, tilpasning i
en morfologisk eller anatomisk struktur, fysiologisk prosess eller adferdsmønster hos en
organisme som tilfeldig viser seg fordelaktig i det
nye habitatet organismen har utvandret til, eller
som øker en organismes overlevelse ved
miljøforandringer i samme habitat. En preadaptasjon vil øke muligheten til å tilpasse seg nye
omgivelser pga. at de karakterer eller karaktertrekk som er utviklet under andre betingelser,
øker organismenes overlevelsesmulighet i det
nye eller i det forandrete området. En struktur er
preadaptert hvis den kan utføre en ny funksjon,
før den selv er blitt modifisert. Preadaptasjon
innebærer ingen seleksjon for et fremtidig behov.
Preadaptive karakterer er ofte et resultat av
tilstedeværelsen av dubliserte gener.
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PREBIOTIC (Prebiological): Prebiotisk, før livets
opprinnelse, som angår betingelsene før liv ble
dannet eller oppsto på jorden. Prebiotisk syntese
refererer til syntesen av viktige monomerer (f.eks.
aminosyrer og nukleotider) under miljøbetingelser
tilsvarende jordens tidligste periode. Prebiotisk
kjemi refererer til laboratorieeksperimenter eller
teoretiske beregninger av de kjemiske interaksjoner som en antar forekom under jordens
tidligste perioder (Se: Hadean og Archean).

PRECIPITATE: (1) Presipitat, fast stoff, partikler,
bunnfall, noe som stammer fra et uoppløselig
stoff (suspensjon) i en løsning; separert fra en
væske; (2) Det å forårsake eller bli separert fra
en løsning som fast substans; (3) Produkt som er
et resultat av en handling eller begivenhet; (4)
Det å skje raskt, uventet og for tidlig (prematurt);
(5) Bevege seg raskt og hodeløst; (6) Det å
forårsake å falle ned (fra en høyde), eller falle
ned fra luften i form av nedbør, regn eller snø.

PREBOREAL: Preboreal, det første stadium i
epoken Holocen (Se: Holocene) og som varte fra
10 300 til 9 000 f.Kr.; også benevnt nedre
Holocen som er tidsfestet fra 11 700 til 8 200 f.Kr.
Se: Boreal og Subboreal.

PRECIPITATION: (1) Innen meteorologi, nedbør,
nedbørsmengde, generell term som refererer til
nedbørsmengde: Frigivelsen av vann i atmosfæren til jordoverflaten, enten i en fast, frosset
form (snø, hagel, rimfrost, sludd) eller i en
flytende form (regn, yr, damp); mengden fuktighet
som faller ned på et gitt enhetsområde. Mengden
nedbør avhenger av en rekke sesongmessige og
meteorologiske faktorer, som lufttrykket, temperaturen og vindforholdene. Regn er den vanligste
form for nedbør i de tempererte og tropiske
områdene og kan variere fra lett duskregn
(drizzle) til skybrudd (downpour). Fordelingen av
regn varierer meget over året og fra område til
område, avhengig av meteorologiske forhold.
Ørkener har nedbør per år fra ca. 0 - 25 cm,
kortvokste gressprærier fra ca. 25 - 50 cm, langvokste gressprærier eller åpne skogsområder fra
ca. 50 - 75 cm, løvskoger eller barskoger fra ca.
75 - 125 cm, og er det over ca. 125 cm nedbør
per år, vil det være muligheter for dannelse av
tropiske eller tempererte regnskoger. Regndråper
har normalt et tverrmål på over 0,5 mm (1 - 2
mm), er de mindre kalles de yr. Fallhastigheten
er ca. 5 m per sekund; er dråpene 5 - 8 mm er
fallhastigheten 9 m/sek (større dråper rives sund
av luftmotstanden). Frosset regn forekommer i
form av hagl (hail), sludd (sleet), snø (snow) eller
rimfrost (hoar frost). I alle tilfellene starter
kondenseringen rundt en kjerne av vanndråper
eller iskrystaller dannet i skyer av fuktig luft som
er nedkjølt under duggpunktet (Se: Dew point).
Kjernen vokser deretter videre og sammensmelter i skyene til de blir store nok til å
overvinne de oppadstigende luftstrømmene slik
at de kan falle ned som nedbør til jorden. Hagl
dannes ved raske og gjentatte fall av vann
gjennom luftlag av underkjølte (dvs. kaldere enn
0oC) vanndråper i kjølere tempererte områder,
slik at vannet fryser. De konsentriske lag av

PRECAMBRIAN (pre-Paleozoic): (1) Prekambrium, tiden før Kambrium (Se: Geological time
scale), den tidligste æra (æon) i jordens historie
fra dannelsen av jorden for ca. 4,5 milliarder år
siden til Kambrium for ca. 543 millioner år siden;
(2) Prekambrium, uformelt navn for tiden mellom
dannelsen av jorden til den første tilsynekomsten
av makroskopiske skallkledte dyr som definerer
starten på Kambrium; omfatter tre æra:
Hadæiske æra (Hadean, 4 500 - 3 800 millioner
år siden), Archæiske æra (Archaean, 3 800 - 2
500 millioner år siden) og Proterozoiske æra
(Proterozoic, 2 500 - 543 millioner år siden). Den
Prekambriske perioden tilsammen med den
senere Phanerozoiske æra (fra 543 millioner år
siden til våre dager), utgjør hele planeten jordens
historie. Under Prekambrium er fossile funn
sjeldne, og omfatter først og fremst bakterier. Se:
Geological time scale.
PRECARIOUS: (1) Som er usikker, uholdbar,
avhengig av usikre premisser (dubious), sjanseforhold; (2) Som er avhengig av et annet individs
ønske eller forgodtbefinnende.
PRECEDE: (1) I tid, gå forut for, komme, eksistere eller skje før; (2) Gå foran, komme først
eller før i en eller annen rekkefølge; (3) Overgå i
betydning, rang eller verdighet; (4) Introdusere, gi
en innledning, forord.
PRECIPICE: (1) Skrent, stup, avgrunn, overheng;
(2) På kanten eller randen av en farlig eller
katastrofal situasjon.
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underkjølt vann, akkumuleres på overflaten og
fryser etterhvert slik at det dannes kuler eller
baller av frosset regn som kan oppnå betraktelige
størrelser og vekt og forårsake store skader i
jordbruk og på dyrelivet. Hagl er ofte kombinert
med underkjølt regn som fryser på bakken og
danner is, som også kan gjøre stor skade. Snø er
den vanligste form for nedbør i de sirkumpolare
strøk av jorden under årets kaldeste måneder.
Planter og dyr er normalt ikke i stand til å
omdanne snø til utnyttbart vann og er derfor i
slike områder utsatt for fysiologisk tørke; (2)
Innen kjemi, presipitering, dannelsen av uløselige
substanser gjennom kjemiske reaksjoner som
deretter kan utfelles, en prosess som bl.a.
benyttes for å fjerne farlige flytende kjemikalier
fra diverse løsninger, f.eks. kloakk- eller industriavfall (aluminiumsulfat (Al2(SO2)3) er et mye
benyttet middel for å behandle vann på denne
måten); (3) Innen immunologi, presipitering,
dannelse av en synlig utfelling (presipitat) ved en
blanding i passende mengder av et løselig
antigen med et løselig antistoff (precipitin) pga.
en kjemisk reaksjon (precipitin reaction) mellom
stoffene. Presipiteringsreaksjoner kan oppdages
ved hjelp av agar geler og benyttes f.eks. til å
identifisere diverse klasser av immunglobuliner;
(4) Styrting, rusing, bråhet, hast, ubesindighet,
overilelse. Se: Precipitate.
PRECIPITIN: Presipitin, ethvert antistoff som
kombinert med sitt spesifikke, løselige antigen,
danner et presipitat, dvs. presipiterer sine
homologe løselige antigener. Termen benyttes
også leilighetsvis for presipitatet selv. Reaksjonen benyttes i presipiteringsreaksjoner for
påvisning og bestemmelse av antigener. Se:
Precipitin test.
PRECIPITIN TEST: Presipitin test, enhver serologisk test der en precipitin reaksjon benyttes for
å påvise tilstedeværelsen av spesifikke løselige
antigener, f.eks. tilstedeværelse av menneskeblod i en blodprøve eller i blod fra en kriminell
handling. Interaksjonen mellom antistoffer og
løselige antigener, påvises gjennom dannelsen
av et presipitat (precipitin reaction). Testen
brukes også til å beregne den relative likhet det
er mellom blodet fra forskjellige dyr gjennom å
sammenligne grad av presipitering forårsaket av
spesifikke antistoffer.

PRECIPITINOGEN: Antigen som induserer
produksjonen av et spesifikt presipitin; enhver
agens som kan gjennom kombinering med
antistoff, danne et presipitat. Se: Precipitin.
PRECISE: Presis, nøyaktig, meget eksakt eller
korrekt.
PRECISION: Innen statistikk, presisjon, nøyaktighet, den nærhet gjentatte observerte mål har
til hverandre (prøvens gjennomsnittsverdi) når de
er tatt av samme prøve etter samme eksperimentelle prosedyre. Se: Accuracy.
PRECOCIAL (Precocial species, Praecocial):
Bråmoden, arter der klekking skjer på et sent
stadium i utviklingen, dvs. der avkommet viser
stor grad av selvstendig aktivitet allerede fra
fødselen av. Ungene er etter klekking, mer
avansert enn normalt ved denne alderen.
Eksempler er unger født med åpne øyer, eller
som har dun eller hår, og selvstendig evne til å
lete mat og dermed er lite avhengig av foreldrene
selv kort tid etter fødselen. «Semiprecocial» viser
til mellomformer både hos pattedyr og fugl. De
forskjellige ordener innen fugl og pattedyr er ofte
det ene eller det andre. Ungene til de store
gresseterne som f.eks. hester, sauer og kveg, er
«precocial». Det ornitologiske begrep for
«precocial» er «nidifugous». Se: Altricial, Nidicolous og Nidifugous.
PRECOCIOUS: Som er tidlig moden, tidlig utviklet, veslevoksen; bråmodent, det å opptre
særlig tidlig i et individs utvikling. Se: Precocial
og Progenesis.
PRECOGNITION: Forvarsel, forutgående kjennskap, det å vite noe før det hender, spesielt det å
ha klarsyn (clairvoyance), ekstrasensorisk persepsjon.
PRECURSOR: (1) Noe som forutgår noe annet,
forløper, foretreder, forgjenger, forstadium, noe
som leder til noe annet; en eldre del; (2)
Mellomform, intermediær substans i en kjede av
enzymatiske reaksjoner som ender med et mer
stabilt sluttprodukt; (3) Ane, forfedre, forfar,
stamfar.
PRECURSOR mRNA MOLECULE (Pre-mRNA):
Se: HnRNA.
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PRECURSORY CELL: Morcelle, metrocytt. Se:
Metrocyte.
PREDACEOUS (Predacious): Som
predators karakteristika. Se: Predator.

har en

PREDATION: Predasjon, rov, interaksjon mellom
organismer der en organisme (rovdyr, predator)
jakter, fanger og dreper en annen organisme
(bytte, byttedyr, prey) for mat, eller den påfølgende konsumering av et bytte (maten) etter
nedleggingen. Predasjon-bytte forholdet er en
viktig relasjon i det økologiske næringsnettet der
predatoren henter sin energi i form av organisk
materiale, maten, gjennom å ete (konsumere) en
annen organisme, byttet, som det vanligvis
tidligere har jaktet på, fanget og drept. Predasjon
er også en viktig faktor i populasjonsreguleringer
av både predator og bytte, spesielt når
predatoren er avhengig av kun én art som bytte.
Termen predasjon benyttes også mer løselig om
insektetende planter, zooplankton som eter
planteplankton og dyr som eter og konsumerer
planter. Mikropredasjon refererer til at en mindre
predator mer eller mindre delvis, konsumerer et
større byttedyr. Predasjon er analogt til parasittisme da begge omfatter det å spise og gjøre
skade på andre organismer, men predatoren er
vanligvis større enn byttet og dreper byttet. Man
finner analogier til predasjon (og parasittisme)
blant prokaryote organismer, men den opprinnelige økologiske nisjen til eukaryotene, var
antagelig predasjon og den evolusjonære
oppfinnelse, eukaryotene, introduserte næringskjedene og næringsnettene inn i de økologiske
systemene. Se: Eukaryota, Micropredator, Parasite og Parasitism.
PREDATION ANALYSIS: Predasjonsanalyse,
matematiske modeller over predator-bytte
relasjonene. Slike modeller gir kunnskaper om
utviklingen av samfunns strukturer, skade
organismer eller arter som er viktige kommersielt
eller for å bevare. Se: Lotka-Volterra equations.
PREDATOR (Carnivore): Rovdyr, predator,
organisme som jakter, dreper og eter andre
levende organismer kalt bytte eller byttedyr (prey,
prey item) og som utgjør en del av næringskjeden der energi passerer fra en organisme til
en annen. Rovdyrene representerer sekundærkonsumentene i næringskjeden eller nærings-

nettet. Planteeterne (herbivores) utgjør primærkonsumentene, men kan sees på som «rovdyr»
på planter. Se: Carnivore, Predation and Parasite.
PREDATOR CHAIN: Predator kjede, næringskjede som starter med planteeterne, gjennom
primærkonsumentene til sekundærkonsumentene (rovdyrene, carnivores).
PREDATOR CONTROL: Innen økologi, predator
kontroll, predator-bytte interaksjon der predatoren
kontrollerer byttepopulasjonens størrelse, dvs.
predator populasjonen er den begrensede faktor
for byttepopulasjonens størrelse. Se: Donor
control.
PREDETERMINATE: Forutbestemt. Predict, forutsi, spå, det å beregne hva som kommer til å
skje.
PRE-DIABETES: Se: Hypoglycemia.
PREDICTIVE VALUE: Evnen eller verdien en
klassifikasjon har til å kunne gi forutsigelser,
prognoser angående nyanvendte karakterer eller
nyoppdagete taksa.
PREDIGESTION: Det å gjøre noe lettfordøyelig,
særlig en helt eller delvis fordøyelse av føden
utenfor kroppen; en form for ekstracellulær
fordøyelse.
PRE-DISPLACEMENT: Meget tidlig start på
utviklingen av et gitt organ i forhold til den
generelle veksten av organismen noe som fører
til et individ med avansert morfologi på dette
organet; forandring i ontogenien hos etterkommerne hos enkelte arter slik at noen
utviklingsprosesser begynner tidligere enn hos
forfedrene. Prosessen medfører en videreføring i
utviklingen av organet ved tidspunktet for
kjønnsmodningen. Se: Post-displacement.
PREDISPOSE: Predisponere, gjøre mottagelig,
være disponert for, ha anlegg for.
PREDOMINANT: (1) Dominerende, fremherskende, herske over, ha overlegen styrke, innflytelse eller autoritet; (2) Den hyppigste eller
mest tallrike i et samfunn.
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PREDOMINATE: (1) Dominere, mer betydningsfull enn andre i antall eller mengde; (3) Utøve
kontrollerende makt, av spesiell stor betydning,
innflytelse; dominere (prevail).
PREENING: Pussing, pynting, fuglenes bruk av
nebbet for å ordne, rense og ofte olje fjærene.
Gjennom å konsumere noe av oljen kan fuglen få
et tilskudd på vitamin D. Se: Allogrooming,
Autogrooming, Grooming og Social grooming.
PRE-ERUPTIVE STAGE: Innen medisin, stadiet
som følger en infeksjon og før de typiske
sykdomsutbrudd eller kløe oppstår.
PREFERENCE: (1) Preferanse, det å selektere
noe eller noen fremfor noe annet eller andre; (2)
Det å bli foretrukket, preferert, tilgodesett over
andre; (3) Innen økologi, adferden dyr har i
valgsituasjoner, ved å foretrekke noe fremfor noe
annet, f.eks. et spesielt fysisk og biologisk
område noe som kan skyldes stedets temperaturforhold, fuktighetsnivå, lys intensiteter, mat
tilgang eller habitatforholdene generelt.
PREFERENDUM: Foretrukket område, område i
en fysisk gradient (fuktighet, lys, temperatur) som
er attraktiv eller benyttes for en mobil organisme i
en valgsituasjon.
PREFERENTIAL SPECIES: Arter som er til
stede i mange samfunn, men er mer dominante
eller levekraftige i et spesielt samfunn.
PREFIX (pl. Prefixes): Prefiks, forstavelse, sette
foran, én eller flere bokstaver som settes foran
stammen av et ord vanligvis for å danne avledete
ord. Se: Suffix og Affix.
PREFORMATION THEORY: Se: Encasement
theory.
PREGNANCY (Gestation): Graviditet, svangerskap, drektighet, tilstanden hos det hunnlige
pattedyr da embryoet utvikler seg i uterus.
Hunnen beskrives da som svanger, gravid eller
er med barn (pregnant; Se: Gravid). Se: Conception og Gestation.
PREHENSILE: Struktur som er tilpasset det å
gripe eller klamre seg til noe.

PREIMAGO: Den siste fasen i puppestadiet da
de voksne strukturene kan skimtes under puppedekket.
PREINTERACTIVE NICHE: Se: Fundamental
niche.
PRELECTION: Offentlig forelesning, offentlig
konversasjon. Lecture, forelesning gitt for en
klasse eller publikum (audience) spesielt for
læring; formell formaning eller irettesettelse.
PRELIMINARY: Forberedende, foreløpig, innledende, innledende skritt.
PRE-LINNAEAN NAME: Et navn publisert før 1.
januar 1758; startdatoen når det gjelder den
zoologiske nomenklaturen. Se: Nomenclature.
PRE-MATING ISOLATION: Forhindring av kryssbefruktning mellom to eller flere populasjoner før
paring eller befruktning pga. ytre faktorer (utenfor
organismene), omfatter geografiske, økologiske,
adferdsmessige (etologiske), mekaniske og tidsmessige (temporale) isoleringsmekanismer. Se:
Post-mating isolation and Isolation mechanisms.
PREMATURE: (1) For tidlig, for tidlig moden,
fremkommet før tiden, født etter et svangerskap
kortere enn normalt; (2) Forhastet, overilt; (3)
Forekomme, vokse eller eksistere før det som er
vanlig, korrekt eller tilmålt.
PREMATURE CHROMOSOME CONDENSATION (PCC): Metode for å studere kromosomene i
interfase stadiet i cellesyklus.
PREMEIOTIC RESTITUTION: Premeiotisk restituering, den automiktiske fordobling av ploidiantallet forut for en meiose. Se: Automixis og
Ploidy.
PRE-MESSENGER RNA (HnRNA, Precursor
RNA): Pre-mRNA, det første transkript fra de
fleste strukturelle genene hos eukaryoter og som
er forløperen til mRNA da det inneholder
intronene som senere fjernes gjennom RNAspleising. Pre-mRNA molekylene er mye større
(opp til 107 Dalton) enn mRNA molekylene (105 106 Dalton). Se: HnRNA, mRNA og Splicing.
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PREMISE (Premiss): Premiss, forutsette,
forutsetning, påstand eller utsagn (statement)
som underbygger et gitt argument og dermed
rettferdiggjør en konklusjon. Premissen er en
antagelse om at noe er sant. Innen logikk trenger
et argument minst et sett av to opplysende
premisser eller påstander som underbygging for
en annen påstand, en konklusjon. En slik struktur
med to premisser og en konklusjon, representerer grunnstrukturen innen argumentasjon.
Mer komplekse argumenter kan knytte en serie
av premisser til en enkelt konklusjon. Det er
hevdet at ethvert logisk argument kan reduseres
til to premisser og en konklusjon. Konklusjonens
sannhet eller beviset for konklusjonen, avhenger
av både premissenes sannhet og validiteten av
selve argumentet. Et argument er valid hvis og
bare hvis det får en form som gjør det umulig for
premissene å være sanne samtidig med at
konklusjonen er falsk, usann.
PREMITOSIS: Premitose, spesiell form for mitose hos enkelte protozoer der centriolen forekommer innenfor kjernemembranen.
PREMOLAR: Én av tennene mellom fortennene
(canines) og gjekslene (molars) i en munn.
PREMORSE: Se: Praemorse.
PREMUNITION (Concomitant immunity, Nonsterilizing immunity): Premunisjon, opprettholdelse av resistens mot reinfeksjoner med ett
gitt patogen, en relativ eller absolutt resistens
mot homologe infeksjoner hos allerede infiserte
dyr. Tilstedeværelsen av et mindre antall av
samme patogen i verten, er mulig da responsen
er mindre effektiv mot den allerede tilstedeværende infeksjonen. Premunisjon er spesielt en
form for resistens mot klinisk sykdom ved hjelp
av en lav subklinisk infeksjon. Slik kan en vert
motvirke en superinfeksjon med samme eller
nært relaterte patogener, men kan ikke oppnå en
«steriliserende» immunitet. Fjerning av alle
parasitter vil gjøre verten mottagelig igjen for
reinfeksjon.
PRENATAL: Før fødselen, som er relatert til eller
skjer under graviditeten. Se: Antenatal.
PRENATAL DIAGNOSIS: Prenatal diagnose,
diagnostisering av genetiske sykdommer og

kromosom forandringer på fosteret i løpet av
svangerskapet, dvs. før fødselen.
PRENATAL LEARNING: Prenatal læring, læringen som forekommer før fødsel eller klekking.
Hos fugl kan akustisk læring gjennom eggskallet,
spille en rolle; hos pattedyr gjennom morens
kropp, er tilsvarende ikke kjent.
PRENUPTIAL: Før reproduksjonen; eksistere
eller foregå før giftemål eller bryllup. Se: Nuptial.
PREOCCUPIED (NAME): Preokkupert navn, det
senest publiserte av to identiske, men uavhengig
foreslåtte navn for det samme eller forskjellig
taksa. Se: Homonym.
PREORAL: Områdene i front av eller foran munnen.
PRE-PALEOZOIC: Geologisk tid eldre
Paleozoic Era. Se: Geological time scale.
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PREPARATION: Preparering, prosedyrene som
benyttes i felten eller i laboratoriet for å sikre at et
objekt, organisme eller et uorganisk prøvemateriale kan benyttes til det det er planlagt for.
Den endelige prøven eller det ferdig behandlede
eksemplaret (specimen), kan omfatte bare en del
av den opprinnelige organismen eller materialet,
eller på en eller annen måte, være forandret fra
sin opprinnelige tilstand. Slike prepareringsprosedyrer må være sammenlignbare med tanke på
den senere bruk av materialet og det videre
behov for konservering, og prosedyrene må
dokumenteres. Se: Preservation.
PREPATENT PERIOD: Prepatensperiode, ved
f.eks. en helmint-infeksjon, tidsintervallet mellom
infeksjonsstart og tilsynekomsten av egg, cyster
eller mikrofilarier, dvs. til hunnen er blitt
kjønnsmoden i blodet, vevet eller tarmen og
begynner å produsere avkom; spesielt tidspunktet til den raskeste hunnen begynner å
produsere avkom (oviposition). Prepatensperioden tilsvarer latensperioden ved mikroparasittiske infeksjoner. Se: Latent infection,
Latent period og Patent period.
PRE-PHANEROZOIC: Perioden av jordens
historie som lå forut for tilsynekomsten av
organismer med hardt skall (570 millioner år
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siden) i Kambrium; omfatter den Hadæiske æra
(4 500 - 3 900 millioner år siden), Arkæiske ære
(3 900 - 2 500 millioner år siden) og Proterozoiske ære (2 500 - 570 millioner år siden). Se:
Phanerozoic.
PREPRINT: Preprint, arbeid foreløpig publisert
(og datert) forut for den endelige offisielle
publiseringen og eventuelt som del av et større
samlet arbeid. Preprint kan spesielt dreie seg om
arbeider som omhandler zoologisk nomenklatur.
PREPUPA: Det inaktive elelr passive siste
larvestadium (instar) før hudskiftet til en puppe.
PRE-RIBOSOMAL RNA (pre-rRNA): Preribosomalt RNA, det primære transkriptet av genene
som koder for ribosomalt RNA. Se: Ribosome og
RNA.
PRESBYCOUSIS: Hørselstap med økende alder,
særlig av de høye frekvensene.
PRESBYOPIA: Reduksjon i synet av nære
objekter pga. tap i linsens elastisitet med økende
alder. Evnen til å se fjerne objekter er uforandret.
PRESENCE: (1) Tilstanden eller det å være
tilstede, tilstedeværelse, nærværelse; (2) Person
(personlighet) som på en imponerende måte er
tilstede; eller de umiddelbare områdene rundt en
slik person; (3) Overnaturlig følt påvirkning eller
innflytelse; (4) Tropper eller diplomater stasjonert
i et fremmed land.
PRESENCE INDICATOR: Indikatorart, art hvis
tilstedeværelse antyder forekomsten av en
spesiell faktor i omgivelsene.
PRESENTATION: (1) Presentasjon, fremstilling,
fremføring, noe presentert; (2) Det å presentere
noe, eller måten noe er fremlagt, overlevert,
overakt eller utstilt på; (2) Formell introduksjon av
noe for noen; (4) Posisjonen til fosteret i uterus
ved fødsel, eller ett en gruppe symptomer som
fremkommer etter en medisinsk undersøkelse.
PRESENTATION TIME: Innen etologi, minimumstid som en organisme må eksponeres mot
en stimulus, for å få en respons.

PRESENTLY: Nå for tiden, eksakt nå, i dag,
snart, for tilfelle, for nærværende, om litt, om en
stund, etter vert, om ikke lenge.
PRESERVABLE: Holdbar, i stand til å preserveres. Se: Preserve.
PRESERVE: (1) Preservere, forhindre nedbrytelse, forråtnelse (organisk materiale), bevare
noe i en perfekt uforandret tilstand, f.eks. en
biologisk prøve i en kjemisk løsning (etanol,
formalin) (Se: Preservation); (2) Beskytte, bevare
fritt for skade, sår eller risiko; (3) Preparere mat
for lagring for fremtidig bruk; reservebeholdning
for spesielt bruk; (4) Opprettholde et område for
beskyttelse av vil (viltreservat) eller spesielle
naturlige ressurser.
PRESERVATION: (1) Innen museologi, preservering, bevaring, den del av konserveringsarbeidet
som omfatter preventive tiltak, slik som behandlingen av objektene før selve langtidskonserveringen, eller prosedyrene for å regulere
miljøbetingelsene slik at de er optimale for
bevarelsen av materialet (Se: Preparation). Det
vil si bruk av fysiske og/eller kjemiske midler for å
drepe eller forhindre vekst av de mikroorganismer som kan forårsake biologisk forfall av
en biologisk prøve (Se: Biodeterioration). Fysiske
metoder (varmsterilisering, frysing) enten dreper
konta-minantene eller gjør materialet uegnet for
(rask) vekst av kontaminantene. Kjemiske
agenser (preservativer) kan være mikrobiostatiske eller mikrobiocidale (Se: Preservative og
Preventive conservation); (2) Bevaring av
populasjoner av mikroorganismer gjennom f.eks.
frysing, frysetørring eller uttørring, bl.a. til
referanseformål; (3) Opprettholdelse av en
individuell organisme, populasjon eller art
gjennom planlagt forvaltning og avlsprogram; (4)
Beskyttelse av en ressurs ved å ta den ut av
bruk. Se: Conservation.
PRESERVATIVE: Preservativ, mattilsetning for å
forhindre eller inhibere vekst av bakterier, sopp
eller andre mikroorganismer for å forlenge
holdbarheten til maten; enhver kjemikalie som
brukes til preservering av organiske materialer
eller produkter. Preservativer kalles også innen
visse industrier, for biocider. Alle preservativene
er farlige eller uheldige blir mengden stor nok,
dette reguleres gjennom lov. Se: Biocide.
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PRESOCIAL: Presosial, sosiale grupper der
medlemmene har en viss grad av sosiale
interaksjoner, men som ikke er fullt ut sosiale.
Se: Eusosial, Semisocial og Subsocial.
PRESSURE (Barometric pressure, p): Press,
trykk, kraft per enhetsareal, en kraft normal på
enhetsoverflaten den virker på (eller et uendelig
lite plan i trykkpunktet) eller forholdet mellom
kraft og areal. Gravitasjonskreftene virker f.eks.
på gassmolekylene i luften som på vannmolekylene (luftens fuktighet), og vil konsentrere disse
og øke deres tetthet etter som de nærmer seg
jordens overflate. Enhver overflate som er
eksponert mot atmosfæren er utsatt for en vekt
som er lik vekten av de atmosfæriske gassene
over dette punktet. Dette trykket måles med et
barometer og kalles barometertrykket (barometric
pressure). Dette lufttrykket er størst ved sjøoverflaten fordi luftmassene over er størst der;
ettersom høyden over havet øker blir lufttrykket
proporsjonalt sett lavere. Trykkgradienten refererer til forandringen i det atmosfæriske trykket
mellom to punkter og kan illustreres på et kart
ved hjelp av isobarer, der vinden øker desto
tettere de ligger. Lufttrykket uttrykkes ofte som
masse per enhetsvolum, dvs. gram per m 2.
Lufttrykket eller den atmosfæriske tettheten, er
1 300 gms per m3 ved havoverflaten og synker til
100 gms per m3 20 000 m over havoverflaten.
Høytrykk viser seg gjennom at lufttrykket øker
noe som vanligvis betyr godt vær, stabil
temperatur og lite vind. Synker trykket, kan
vinden øke og et eventuelt stormsenter dannes.
Variasjonene i lufttrykket i et gitt horisontalt nivå,
er hovedårsaken til forflytningene av luftmassene
i atmosfæren og dermed vinden. Trykk er også
relatert til temperaturen for smeltepunktet av is
og mineraler. I en væske i ro er trykket i et hvilket
som helst punkt det samme i alle retninger, og
øker uniformt med dybden (h) etter formelen: p =
gh, der  er væskens tetthet og g er akselerasjonen ved fritt fall. I luft eller en gass under
isotermale forhold øker trykket eksponentielt med
høyden (h) etter formelen: ph = poe-(g/RT)h, der 
er den relative molekylære masse, R er den
molare gass konstant og T den termodynamiske
temperatur. Trykk måles i pascal, men bar
benyttes også som måleenhet (f.eks. innen
meteorologi der trykket kan måles i millibar (mb)
der 1 pascal er lik 0,01 mb), eller Newton per
kvadratmeter: 1 bar = 105 N/m2 og 1 m bar = 102

N/m2 der den førstnevnte benyttes ved høye
trykkverdier, den siste for variasjoner i
atmosfærisk trykk. Se: Current.
PRESSURE MELTING POINT: Trykksmeltepunkt, isens smeltepunkt under trykk, som er
alltid lavere enn 0oC.
PRESSURE, PARTIAL: Partialtrykk, trykket som
én av komponentene i en gassblanding utøver
når en antar den forekommer alene i det samme
volum som gassblandingen har.
PRESUMPTIVE: (1) Presumtiv, antatt, antagelig,
formodentlig, trolig, forutsatt, forutsette, gå ut fra
(presuppose), basert på sannsynlighet eller
formodning, antagelse; (2) Gi grunner for tro eller
fornuftig mening; (3) Embryonisk forløper med
potensial til å danne et spesielt vev eller struktur i
en normal utvikling.
PRESYNAPTIC: Det som gjelder hendelser eller
strukturer før en synapse: Se: Synapsis.
PRE-TRANSFER RNA (pre-tRNA): Pre-tRNA,
det primære transkript av genene som koder for
tRNA. Se: RNA og tRNA.
PREVAILING: (1) Ta overhånd, triumfere, være
sterkere i styrke eller innflytelse; (2) Alminnelig,
fremherskende, det mest vanlige, hyppigste
(predominant), f.eks. de fremherskende vindene
(prevailing winds) er dem som oftest blåser på et
gitt sted (Se: Prevalent); (3) Benytte overtalelse
eller oppmuntring med suksess.
PREVALENCE (Extensity, Extent of infection,
Percent infected, Percent infestation, Prevalence of infection): (1) Utbredelse, alminnelig
forekomst, forekomst; (2) Innen parasittologi,
prevalens, antall individer av en vertsart infisert
med én eller flere individer av en gitt parasittart
(eller sykdom), delt på antall verter undersøkt
med tanke på denne parasittarten. Prevalens
uttrykkes som prosent (%) når begrepet benyttes
deskriptivt, og som forholdstall når det inkorporeres i matematiske modeller. Desimalenhetene
prevalens oppgis i, må stå i forhold til vertsprøvens størrelse (prøvestørrelser på hundre
eller flere, er nødvendige for å generere 95 %
konfidensintervaller for prosenter som skal være
innen 1 % av den estimerte verdi). Prevalens er
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tenkt som et uttrykk innen deskriptiv statistikk, for
fravær-tilstedeværelse av en parasitt i en vertsprøve og benyttes når det er formålstjenlig å
inndele vertene i to kategorier: Infiserte og
uinfiserte (og uansett når vertene ble infisert). Det
er derved et mål på utbredelsen eller tilfellene av
en infeksjon eller sykdom i en prøve eller populasjon. Andre prevalens-modeller kan dele en
populasjon inn i en rekke undergrupper, som
f.eks. mottagelige, infiserte, immune og latent
infiserte. Se: Abundance, Density, Incidence og
Intensity.

økologene, spesielt med hensyn på terrestre - og
ferskvannssamfunn. Se: Season og Vernal.
PREY: (1) Rov, røve, plyndre; (2) Det å jage og
fange, nedlegge, et dyr (prey on, preying on) med
hensikt å ete det; (2) Bytte, byttedyr, organisme
som blir jaktet på, drept og spist av en annen
organisme. Se: Predation og Predator.
PREY SET: Det totale sett eller arter av byttedyr
som utnyttes av en predator.
PREYING: Se: Raptorial.

PREVALENT: (Frem)herskende, rådende, alminnelig, vanlig, hyppig, generelt vidt eller vanlig
forekommende, eksisterende, akseptert eller
praktisert. Se: Dominant og Prevailing.
PREVENT: (1) Forebygge, foregripe, forhindre
noe å skje, avverge (avert); (2) Forhindre at noen
eller en ting fra å gjøre noe, gi hinder,
vanskeliggjøre (impede).
PREVENTION: Forhindring, hindring, forebygging, det å forhindre, f.eks. forhindre sykdom.
PREVENTIVE (Preventative): (1) Preventiv,
forebyggende middel, f.eks. som forhindrer
graviditet; (2) Noe som avskrekker, f.eks.
aggresjon fra uvennelige eller fientlige krefter; (3)
Forhindre eller sakne en sykdomsutvikling (preventive medicin, preventive health care).
PREVENTIVE CONSERVATION: Innen museologi, preventiv konservering, arbeidet med å
redusere eller minimalisere den kontinuerlige,
men sakte nedbrytningen og ødeleggelsen av
vitenskapelige samlinger og utstillinger. Det
omfatter risikovurderinger og det å utvikle og
innføre retningslinjer for den kontinuerlige bruk
og vedlikeholdelse av samlingsmateriale, dvs. å
etablere optimale miljøbetingelser i samlingsmagasinene og utstillingene og å sikre at
prosedyrene for behandling, pakking og transport
av materialet blir optimale. Dette ansvaret deles
mellom de ansvarlige for samlingene, kuratorene
(konservatorene), spesialistene på de aktuelle
gruppene og eventuelt andre administrative
ansvarlige. Se: Preparation og Preservation.
PREVERNAL: Prevernal, tidlig vår, en periode i
den økologiske seksdelingen av året brukt av

PREZYGOTIC: Før befruktningen.
PREZYGOTIC ISOLATION MECHANISM (Prezygotic barrier, Prezygotic isolation): Prezygotisk isolasjonsmekanisme, reproduktiv isolasjon
som forekommer før fertiliseringen, befruktningen; mekanismer som forhindrer kryssbefruktning mellom to eller flere arter eller
populasjoner før befruktning (og zygotedannelse)
og som da forhindrer dannelse av hybrider.
Årsaken kan være forskjeller i adferd (etologi,
paringsadferd), økologi (habitatvalg), sesongdynamikk
(paringssesong),
mekanisk
og
gametisk isolasjon (inkompabilitet, dvs. etter
paringen, men før zygotedannelse; prezygotisk).
Se: Postzygotic isolation mechanism og Isolation
mechanism.
PRICKLE: Pigg (på et dyr, spine), torn (på en
plante), fint skarpt punkt eller utvekst. Prickly,
stikkende.
PRIDE: (1) Være stolt av, føle dyp tilfredsstillelse
pga. egen verdi (kvalitet, dyktighet), bevisst egen
verdighet, overdrevent stor tro på seg selv,
selvrespekt; (2) En imponerende gruppe; (3)
Løver som lever, jakter og eter sammen; og som
oftest er sammensatt av løvinner og deres avkom
ved siden av noen få hannløver. Løver er sosiale
i forhold til andre katter.
PRIMARILY: (1) Hovedsakelig, altoverveiende;
(2) For det første, det første, i begynnelsen,
originalt.
PRIMARY: (1) Først, høyest i rang eller betydning; (2) Basisk, original, det grunnleggende,
stammer ikke fra noe annet; (3) Tidligst, opptre
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først i tid eller rekkefølge; (4) Én eller flere
primærfarger; (5) Eksisterer ved eller karakteristisk for en dannelse av noe; (6) Én av
fjærene (vanligvis 10) langs den ytre kanten på
en fuglevinge; (7) Det å ha et karbon-atom koblet
til kun én annen karbon atom; (8) Relatert til eller
avledet fra et primært meristem (Se: Meristem).
PRIMARY COLOURS: Primærfarger, grunnfarger som kan blandes og danne en hvilken som
helst annen farge; et sett av tre lysfarger eller
pigmentfarger som hvis de blir blandet i like
proporsjoner, produserer henholdsvis hvitt lys
eller svart pigment. Et sett av primærfarger
omfatter: Rødt, gult og blått (enkelte tar med
grønt). Cyan (grønnlig-blå), magenta (rødlig-blått)
og gult danner et annet sett. Rødt og cyan, grønt
og magenta, blått og gult, danner fargepar, såkalt
komplementære farger (Se: Complementary
colours). Tre lysfarger kan blandes i forskjellige
proporsjoner å gi alle andre farger, inkludert
svart, gjennom additive prosesser, mens tre
pigmentfarger av primærfargene, kan blandes å
gi alle andre farger, unntatt hvitt, gjennom subtraktive prosesser.

PRIMARY GROWTH: Primær vekst, innen
botanikk, lengdeøkningen av skudd og røtter som
et resultat av celledelinger og celleutvidelser i
enden av plantene (meristemene) der det foregår
aktivt deling. Primær veksten medfører en
lengdeøkning av stengler, stammer og røtter.
Sekundærveksten refererer til fortykkelsene av
stengler, stammer og røtter og omfatter en annen
vevstype.
PRIMARY HOMONYM: Primært homonym, ett
av to eller flere identiske artsnavn som på tidspunktet for den originale publikasjonen, ble
foreslått i kombinasjon med det samme slektsnavnet, dvs. arten ble navnsatt for forskjellige,
men homonyme slekter. Se: Homonym.
PRIMARY HOST: Se: Definitive host.
PRIMARY IMMUNE RESPONS: Primær immunrespons, immunresponsen ved første gangs
eksponering mot et spesielt antigen, og som
vanligvis er svakere enn de senere (sekundære)
immunresponsene. Styrken avhenger imidlertid
av immungenisiteten til antigenet. Se: Anamnestic response.

PRIMARY CONSUMER: Primærkonsument, en
heterotrof organisme som eter direkte på primær
produsentene, de autotrofe plantene som
gjennom fotosyntesen produserer organisk
materiale. Se: Food chain.

PRIMARY IMMUNODEFICIENCY: Enhver feil i
en spesifikk immunreaksjon på grunn av defekter
i B-lymfocyttene og/eller T-lymfocyttene.

PRIMARY CONTACT: Primærkontakt, den
kontinuerlige kontakten mellom populasjoner i en
kontaktsone. Se: Primary integradation og
Secondary contact.

PRIMARY INTEGRADATION: Primær integradasjon, forekomsten av mellomformer i kontaktsonen mellom to fenotypisk forskjellige populasjoner av en art uten at det i historisk tid har
forekommet en isolasjon og sekundær kontakt.
Se: Secondary integradation.

PRIMARY CULTURE: Primær kultur, kultur som
er laget ved å inokulere et medium direkte fra en
naturlig kilde av mikroorganismer.
PRIMARY
efficiency.

EFFICIENCY:

Se:

Photosynthetic

PRIMARY ENERGY (PE): Primær energi, energien i naturen før prosessering av mennesket,
dvs. den opprinnelige ikke-fornybare energien i
fossile brennstoffer (gass, kull, olje, naturlig uran,
naturlig thorium) og de fornybare energikildene
som biomasse, sol, vind, havbølger og geotermiske prosesser.

PRIMARY METABOLISM: Primær metabolisme,
de metabolske prosesser som er sentrale og
essensielle for de fleste celler, f.eks. biosyntese
av makromolekyler (syntesen av cellekomponentene), energiproduksjon (energimetabolisme),
energiomsetninger (turnover prosesser), vekst og
produksjon ved hjelp av primære metabolitter.
Se: Primary metabolite og Secondary metabolism.
PRIMARY METABOLITE: Primær metabolitt, de
organiske
substansene
som
produseres
metabolsk i cellene og som er essensielle for
fullførelsen av en organismes livssyklus; de
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kjemiske komponentene som er nødvendige for
autopoiesen. Se: Autopoiesis og Primary metabolism.

PRIMARY SPECIATION: Primær artsdannelse,
geografisk oppsplitting av en enkelt utviklingslinje
i to eller flere adskilte evolusjonære utviklingslinjer. Se: Secondary speciation.

PRIMARY OOCYTE: Se: Oocyte.
PRIMARY POLLUTANT: Primær forurenser,
forurensende stoffer som havner i miljøet direkte
fra en forurensende kilde, som svoveldioksid eller
karbonmonoksid. Se: Pollutant og Secundary
pollutant.
PRIMARY PRODUCER: Se: Producer.
PRIMARY PRODUCTION (Primary productivity): Primær produksjon, den totale mengde av
organisk materiale syntetisert av primærprodusentene, autotrofene. I et økosystem, transformeringen av lysenergi (solen) eller kjemisk
bundet energi hos de fotosyntetiske eller
kjemosyntetiske organismene til ny biomasse og i
en form som kan utnyttes av andre organismer
(konsumentene); med andre ord, en assimilasjon
av organisk materiale blant autotrofer. Mesteparten av primærproduksjonen skjer gjennom
fotosyntesen der de grønne plantene omformer
solenergi, karbondioksid og vann, til glykose og
plantevev. I tillegg kan enkelte bakterier i
dyphavene, omforme kjemisk energi til biomasse
gjennom kjemosyntese. Produktiviteten eller
produksjonsraten er avhengig av faktorer i
omgivelsene, inkludert mengden innkommet
solstråling, tilgjengeligheten av vann og mineraler, og temperatur. Primærproduksjon refererer
til mengden materiale produsert, og omfatter: (a)
Brutto (gross) primær produksjon (GPP) som er
et mål på den totale mengden organisk stoff som
assimileres av et autotroft individ, populasjon
eller trofisk enhet per tidsenhet per flate- eller
volumenhet, og (b) netto (net) primær produksjon
(N) (NPP) som omfatter det som akkumuleres av
biomasse etter at noe av produktene er brukt for
plantens egen opprettholdelse, dvs. konsumert
gjennom de katabolske prosessene, respirasjonen. Se: Production og Secondary production.
PRIMARY SEXUAL CHARACTER (Primary
sexual characteristics): Primær kjønnskarakter,
de forskjeller mellom kjønnene som angår
reproduksjonsorganene, gonadene, med tilhørende kanaler, kjertler og gameter. Se: Secondary sexual character og Sex characteristics.

PRIMARY STANDARD: Primær standard, en
standard det er internasjonal (eller nasjonal)
enighet om å benytte som basis for en måleenhet.
PRIMARY STRUCTURE: (1) Innen kjemi,
primærstruktur, den lineære aminosyresekvensen til et polypeptid eller protein; typen,
antallet og rekkefølgen av de kovalent bundne
aminosyrene eller polypeptidene i proteiner (Se:
Protein); (2) Innen genetikk, den lineære
sekvensen av nukleotider i en nukleinsyre (DNA
eller RNA; Se: Nucleotide).
PRIMARY SUCCESSION: Primær suksesjon,
økologisk suksesjon som begynner med et
pionersamfunn på et landareal som ikke tidligere
har vært okkupert av et organismesamfunn,
f.eks. på størknet lava eller nylig eksponerte,
tidligere isdekkede jordoverflater. Se: Secundary
succession og Succession.
PRIMARY TRANSCRIPT: Primær transkript, det
opprinnelige RNA direkte etter transkripsjonen av
et gen i en cellekjerne og som inneholder kopier
av alle exonene og intronene. Det primære
transkriptet blir deretter prosessert av cellen der
intronene fjernes (Se: RNA splicing) og uønskede
3' sekvenser splittes av og 5' enden gjennomgår
en polyadenylering (kovalent modifisering av
RNA). Det modne RNA (mRNA) eksporteres
deretter til cytoplasmaet for senere translasjon.
Se: Pre-messenger RNA, pre-transfer RNA og
pre-ribosomal RNA.
PRIMATE (Ape, Man, Lemur, Monkey): Primat,
medlem av pattedyrordenen Primata som
omfatter ca. 180 nålevende arter, karakterisert
med høyt utviklet hjerne, kvikke reaksjoner,
binokulært syn, ofte redusert nese, flate ansikter
og negler istedenfor klør, dessuten tommel (og
ofte tå) som kan vendes mot fingrene til
griperedskap. Hjernen er stor, luktesansen ofte
redusert og nakkeregionen ofte meget bevegelig.
Skulder og hofte tillater god bevegelse av
lemmene som er fri fra kroppen. Tennene er
uspesialiserte, dietten vanligvis altomfattende
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(omnivor). Av patter er oftest kun et par utviklet.
Bare et begrenset antall unger fødes ved hver
fødsel, disse gjennomløper en lang barndom
med vekst og utvikling under forelder omsorg,
noe som gir store opplæringsmuligheter. Primater
omfatter to underordener: (a) Halvaper (Prosimii
(= makier = ekte lemurer, Lemuridae), indrier
(Indriidae), fingerdyr (Daubentoniidae), lorier
(Lorisidae), spøkelsesaper (Tarsiidae)), og (b)
aper (Anthropoidea) (som omfatter kapusineraper
(Cebidae) og silkeaper (= kloaper, Callitrichidae)
som utgjør gruppen vestaper (Platyrrhini)), og
dyreaper (Cercopithecoidea), menneskeaper
(Pongidae) og mennesker (Hominidae) som
utgjør gruppen østaper (Catarrhini)). Hominoidene omfatter Pongidae og mennesket. Alle
nålevende mennesker hører til én art, Homo
sapiens. Moderne kladistikk på DNA nivået har
vist at alle gibboner hører til slekten Hylobates
som står lengre fra mennesket enn sjimpanser
(Pan) og gorilla (Gorilla). De mest «primitive»
medlemmene blant makier, lorier og spøkelsesaper, oppsto i Eocen, de store apene i Oligocen.
Det diskuteres når hominidene utviklet seg fra de
afrikanske apene (gorillaene og sjimpansene),
4,5 til 20 millioner år er foreslått, der det
sistnevnte tall kanskje har mest troverdighet.
Primatene omfatter noen av verdens mest sky og
tilbaketrukne skapninger, men også menneskearten som alene har potensialet til å kunne
forstyrre eller ødelegge alle verdens økosystemer. Se: Hominid og Homo.
PRIMATOLOGY: Primatologi, den delen av
zoologien som studerer primatene (Se: Primates); studiet av andre primater enn mennesket,
noe som kan pga. de fylogenetiske relasjonene,
bidra til forståelse av grunnlaget for spesielt den
menneskelige adferd.
PRIME: (1) Begynnelse, opprinnelig, opphav,
opphavelig, først eller tidlig i tid, orden eller
rekkefølge (sekvens); (2) Fremst, viktigst, høyest
i rang eller betydning; (3) Den beste alder,
blomstrende alder, største fysiske og mentale
styrke, blomstring; (4) Prime number, primtall,
heltall, integer større enn 1 som ikke er delelig
med noen integer unntatt 1 og seg selv (Se:
Even, Integer og Odd number); (5) Viktigst, av
beste sort, prima, fortrinnelig; (6) Sette i gang,
inspirere, instruere; (7) Preparere, påvirke.

PRIMED: Innen immunologi, primet, de individene eller cellene som har hatt tidligere
immunologisk kontakt med et gitt antigen, og
dermed raskt kan respondere gjennom f.eks.
produksjon av antistoffer. Det medfører at en
videre eksponering av et manuelt primet individ
mot et gitt antigen, kan gi en forsterket immunrespons. Med andre ord, en cellepopulasjon som
er forutgående eksponert mot et immunogen for
deretter å være i stand til å danne en hukommelsesrespons.
PRIMED LYMPOCYTE: Primet lymfocytt, lymfocytt fra et immunisert individ eller lymfocytter som
har blitt eksponert direkte mot et antigen.
PRIME MOVER: Innen biologi, den viktigste
faktoren som bestemmer retningen og hastigheten på en evolusjonær forandring, omfatter
både «phylogenetic inertia» og økologisk trykk
(Se: Ecological pressure). Se: Phylogenetic inertia.
PRIME NUMBER (Prime): Se: Prime.
PRIMER: (1) Primer, generelt et substrat for å
polymerisere en reaksjon og som er strukturelt lik
produktet av reaksjonen; (2) Innen molekylær
genetikk: (a) Liten oligonukleotid sekvens (6 – 50
nt lang) brukt sammen med DNA eller RNA
polymerase, for å initiere en transkripsjon; kort
DNA eller RNA fragment som er hektet til et DNA
eller RNA der man videre kan hekte på
nukleotider ved hjelp av RNA eller DNA
polymerase (Se: DNA polymerase), (b) kort
sekvens eller fragment av DNA som er
komplementær til en mRNA sekvens og som
tillater revers transkriptase å kopiere de
nærliggende sekvensene av mRNA (Se: cDNA),
og (c) kort RNA sekvens som er paret med en
sekvens av DNA og som har en fri 3'-OH ende
der en DNA polymerase kan starte syntesen av
en DNA tråd. Primere benyttes spesielt ved
syntese av DNA in vitro. Se: Reverse transcriptase.
PRIMER BINDING SITE (PBS): Stedet på et
retrovirus eller retrotransposon der tRNA primeren binder seg og initierer en revers transkripsjon. Se: Reverse transcription.
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PRIMEVAL: Eldgammel, originalt, opphavelig,
opprinnelig, hører til de første eller tidligste tider
av jorden eller selve begynnelsen på universet.
PRIMING: (1) Priming, initiering av syntesen av
en DNA tråd (f.eks. gjennom syntese av en RNA
primer); (2) Prosessen som medfører at et individ
blir primet (Se: Primed); (3) Priming stimulus,
stimulus for motivasjon, en stimulus som i seg
selv ikke direkte påvirker adferden, men som
øker en spesiell adferdstendens ved påfølgende
stimuleringer; (4) Eksplosjonen som benyttes for
å tenne en ladning.
PRIMITIVE: (1) Primitiv, opprinnelig, naturlig; (2) I
første utviklingsstadium, på et tidlig evolusjonstrinn, uutviklet, lite utviklet, ikke spesialisert,
uspesialisert, enkelt (primordial); (3) Karakterer,
karaktertilstander eller karaktertrinn som er til
stede hos det felles opphav (ancestor) til en klad
(Se: Clade), opprinnelig art eller takson, og
derved bevart i sin opprinnelige (plesiomorfe)
tilstand gjennom evolusjonen. En primitiv
karaktertilstand antas å tilsvare karakterens
opprinnelige tilstand innen den klad som
undersøkes (ancestral, original form). For
eksempel er tilstedeværelsen av hår en primitiv
karaktertilstand hos alle pattedyr, mens
mangelen på hår hos hvaler er en avledet
(derived) tilstand for en underklad innen
pattedyrene. Se: Derived og Plesiomorphy.
PRIMITIVE CHARACTER: Se: Plesiomorphy.
PRIMOGYNE: Den primære type-hunnen innen
en art. Se: Deutogyne og Protogyne.
PRIMORDIAL: Opprinnelig, det originale eller
primitive; det å ha den enkleste, mest underutviklede karakter.
PRIMORDIAL ABIOGENESIS: Én av de to
hovedhypotesene om opphavet til liv på jorden
der det foreslås at livet på planeten først oppsto
via en spontan generering av liv fra ikke-liv. Se:
Exogenesis.
PRIMORDIAL SOUP: Den opprinnelige suppen,
løsningen, oppløsningen eller suspensjonen, som
man tenker seg gav opphavet til liv.

PRIMORDIUM (Primordial, Primitive, Primary):
(1) Opprinnelig, primitiv, opphavelig, original,
primær; (2) Innen histologi, utviklingsstadiene
(progenitors) av cellene i et organ eller vev som
befinner seg på et tidlig stadium (precursor), men
som etterhvert vil utvikle seg videre gjennom
mitoser til et spesifikt vev, organ eller kroppsdel;
(3) De tidligste stadiene i ontogenien eller
utviklingen av et organ eller organsystem. Se:
Anlage, Mitosis og Ontogeny.
PRINCIPAL: (1) Vesentligst, viktigst, mest signifikant; (2) Først eller høyest i rang eller betydning
(chief).
PRINCIPLE: (1) Kilde, opprinnelse, opphav; (2)
Prinsipp, grunnsetning, omfattende og generell
lov eller sannhet, som er antatt eller bevist.
PRINCIPLE OF BINOMIAL NOMENCLATURE:
Prinsippet om binomial nomenklatur, prinsippet at
et vitenskapelig navn på en art (og ingen annen
takson) er en kombinasjon av to navn (Se:
Binomen; tre navn for en underart, Se: Trinomen) og kun enkeltnavn (Se: Uninominal) for
taksa over artsgruppen. Se: Nomenclature.
PRINCIPLE OF COORDINATION: Koordinasjonsprinsippet, prinsippet om at innen en
familie-, slekts- eller artsgruppe vil et navn
etablert for ethvert takson uansett rang i gruppen,
automatisk og samtidig etablere alle de
korresponderende navnene i de andre relevante
rang-nivåene, med samme type.
PRINCIPLE OF THE FIRST REVISER: Prinsippet om at den relative presedens av to eller
flere navn publisert på samme dato (eller med
forskjellig stavemåte av samme navn), bestemmes av den første som reviderer tilfellet.
PRINCIPLE OF HOMONYMY: Prinsippet at
navnet til ethvert takson må være unikt, med
andre ord, et junior homonym av et annet navn
betraktes ikke som gyldig (valid). Se: Homonymy.
PRINCIPLE OF INDEPENDENT ASSORTMENT: Se: Mendel's laws (of inheritance).
PRINCIPLE OF INDETERMINISM: Se: Uncertainty principle.
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PRINCIPLE OF PARSIMONY: Se: Occam's
razor.
PRINCIPLE OF PRIORITY: Prinsippet om
prioritet (prioritetsprinsippet), prinsipp som sier at
et gyldig (valid) navn på et takson er det eldste
tilgjengelige navn som er gitt det aktuelle takson
under forutsetning av at det ikke senere er blitt
erkjent ugyldig (invalidated) på basis av Koden
(Se: Code) eller etter en bestemmelse av Kommisjonen (Se: Commission).
PRINCIPLE OG SEGREGATION: Se: Mendel's
laws (of inheritance).
PRINCIPLE OF TYPIFICATION: Prinsippet om
typifisering (typifiseringsprinsippet), prinsippet
som sier at ethvert nominalt takson i familie-,
slekts- eller artsgruppen har eller potensielt vil få
en navnbærende type knyttet til seg som en
objektiv standardreferanse for hva navnet står
for.
PRINTER: (1) Trykker, fjernskriver, hurtigskriver;
(2) Printer, innen data, det utstyret som omformer
de kodede informasjonene fra en computer til
lesbar form trykket ut på et papir. Det finnes
mange typer som varierer i trykkemetode og
trykkehastighet, for eksempel om det trykkes én
bokstav, én linje eller én side om gangen, og
kvalitet på utskriften kan variere stort.
PRINTER'S ERROR: Se: Error.
PRION: Prion (avledet fra «proteinaceous
infectious particle»), infeksiøs partikkel som
utgjør en anormal form (PrPsc) av et normalt
celleprotein (PrP; dvs. er sammensatt av aminosyrer, ikke nukleinsyrer) som er mindre enn 50
nm (dvs. hundre ganger mindre enn det minste
virus) og forekommer i hjernen på pattedyr der
det er bundet til overflaten på nerver (neuroner).
Prioner er infeksiøse proteiner som kan forandre
struktur (PrPsc) og den unormale formen kan
smitte mellom celler og fra individ til individ.
PrPsc dreper nerveceller og ødelegger vevet i
hjernen, tåler UV-stråling og høye temperaturer,
og kan ikke brytes ned av enzymer. Prioner
smittes via vevsvæsker, spesielt urin, eller
indirekte fra naturen, eller som ting kan tyde på,
også oppstå spontant via mutasjon. Funksjonen
er ukjent, men i den modifiserte formen er prionet

assosiert med en rekke neurodegenerative
sykdommer, med ødeleggelse av hjerne- og
nervevevet som resultatet. Prion-sykdommer
omfatter: (a) Skrapesyke (scrapie) hos sau (kjent
i 250 år og påvist i Norge en rekke ganger på
Vestlandet, første gang i 1981; Se: Scrapie), (b)
kugalskap (Se: Bovine Spongiform Encephalopathy) som ble oppdaget i 1986 hos storfe (ikke
påvist hos ku i Norge), (c) Minken Cephalopathy
(TME) hos mink, (d) skrantesjuke (Se: Chronic
Wasting Disease, CWD) som først ble oppdaget i
2016 i Norge (første tilfeller i Europa), og er nå
(2018) påvist både hos rein, elg og hjort
(varianter av skrantesjuke på rein) noe som
medførte vedtak om utskyting av hele reinbestanden i Nordfjella for å forhindre spredning
av sykdommen. I 2018 var saneringen av reinen i
Nordfjella avsluttet med resultat: 18 av 1407 rein
ble funnet smittet av skrantesjuke, (e) Feline
Spongiform Encephalopathy (FSE) som ble
oppdaget hos katter i 1990, (f) Zoological
Spongiform Encephalopathy (ZSE) som ble
oppdaget i 1986 hos dyr i dyreparker, (g) Se:
Kuru, (h) Creutzfeldt-Jakob Disease (vCJD), (i)
Gerstmann-Straussler-Scheinker
Syndrom
(GSS), (j) Fatal familial Insomnia (FFI), og (k)
Alpers Syndrom (CJS hos barn) hos mennesket.
Det smittebærende proteinet i CJD forårsaker
«Bovine Spongiform Encephalopathy» (BSE) hos
kyr og ødelegger hjernen på de infiserte når
sykdommen bryter ut. Da det ikke dannes
antistoffer mot sykdommen, kan sykdommen ikke
påvises før et utbrudd. Smitte skjer gjennom å
ete spesielt infisert nervevev og tarmvev, men
kan tydeligvis også foregå indirekte fra kontaminerte beitemarker. Det er lagt inn spesielle
sperrer for å hindre smittespredning via fôr til
andre dyr. Ved fremstilling av kjøttbenmel blir alt
varmebehandlet ved 133oC i 20 minutter (ved 3
bars trykk), noe som er effektivt for å drepe
skrapesykesmitten. Det er også (fra 1990) forbud
mot å bruke kjøttbenmel fra drøvtyggere til
drøvtyggere, kun svin og fjørfe får animalsk
protein med opprinnelse fra kjøttbenmel i foret.
Slaktning og destruksjon av alle dyr i besetninger
hvor det forekommer sykdom, foretas også.
Målet er å utrydde skrapesyken i landet.
Overføring av skrapesykdom til mennesket er
aldri påvist selv om endemisk skrapesyke har
vært kjent i over 200 år. Overførselen av BSE til
mennesket fra kveg, er nylig foreslått å resultere i
en tidligere ukjent form for CJD (vCJD) med en
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ny neuropatologi. Lite er kjent om sykdommene,
men teorien antyder at skrapesyken skyldes et
konvensjonelt virus med ekstremt lite nukleinsyre
i genomet eller at proteinet selv er den infeksiøse
agens, og at skrapesyke hos sau er opprinnelig
opphavet til kugalskap hos storfe. Storfekjøtt,
infisert av kugalskap, er antatt å være sannsynlig
årsak til Creutzfeldt-Jakob (vCJD) hos mennesket. Men ingen utvetydig forbindelse mellom
skrapesyke hos sau, kugalskap og menneskets
sykdom, er påvist. I 1996 stoppet EU - og Norge all import av storfekjøtt (og andre produkter laget
av storfe) fra Storbritannia pga. faren for innførsel
infiserte produkter.

PRO (P): Forkortelse for: Aminosyren prolin.
PRO-: Prefiks som betyr før, i front av, forover.
PROALA: Forvingen, den fremre vingen.
PROALGAE: Prokaryoter som har en oksygenproduserende fotosyntese (cyanobakterier og
proklorofytter). Se: Cyanobacteria og Prochlorophyte.
PROAPOSEMATIC: Varselsfarge, varsels- eller
beskyttelsesdrakt som benyttes av mange giftige
eller uspiselige organismer. Se: Aposematic,
Sematic og Warning colouration.

PRIOR: Tidligere, forrige, eldre.
PRIORITY: (1) Prioritet, fortrinn, forrang; (2)
Innen nomenklatur (principle of priority),
prioritetsprinsippet, dvs. at et valid navn (Se:
Valid) som har forrett til et takson er det eldste
tilgjengelige navnet som er gitt taksonet under
forutsetning av at navnet ikke er gjort ugyldig av
Koden (Se: Code) eller undertrykket (inndradd)
av Kommisjonen (Se: Commission). Prioritetsprinsippet gir forrett (seniority) basert på dato for
tilgjengelighet (Se: Availability, innen zoologi)
eller gyldig publisering (Se: Valid publication,
innen bakteriologi, botanikk, hagebruk).
PRISERE: En primær sere, den fullførte naturlige
suksesjonen av et samfunn, fra et nakent
ubebodd område til et klimaks samfunn. Se:
Climax og Sere.
PRISM: Prisme, refrakterende medium bundet av
kryssende plane overflater som både avbøyer og
sprer en lysstråle i sine respektive komponentfarger. Kombinerte prismer kan avbøye lyset uten
spredning (akromatiske prismer) eller spre lyset
uten å gi noe avbøyning.
PRISMATICUS: Prisme-formet.
PRISTINE: (1) Opprinnelig, original, primitiv,
uberørt, ufordervet, som har bevart sin opprinnelige friskhet uten menneskelige forandringer;
(2) Ren, fri for skitt eller forråtnelse.
PRIVY: (1) Privat, hemmelig; (2) Tilhører en
spesiell person; (3) Do, klosett, utendørstoalett,
uthus.

PROBABILITY (P, Likelihood): (1) Sannsynlighet, noe som er sannsynlig; kvaliteten eller
tilstanden å være sannsynlig; den grad noe vil
hende eller være tilfelle; (2) Logisk relasjon
mellom utsagn slik at bevis som bekrefter det ene
bekretter også det andre til en viss grad; (3)
Sannsynlighet, mulighet for at en viss hendelse
vil skje; numerisk, statistisk signifikansnivå for
sjansen for at en hendelse vil skje målt som
forholdet mellom de gunstige (fordelaktige)
tilfellene til det totale antall mulige tilfeller. Det er
utviklet en rekke statistiske tester for å forutsi
sjansen for at noe vil eller ikke vil forekomme: (a)
Ved uavhengige hendelser: Hvis n er det totale
antall måter en hendelse kan forekomme på, og
m er antall måter en hendelse kan forekomme på
en spesiell måte, er forholdet m/n den
matematiske sannsynligheten (a priori) (f.eks.
hvis en terning kastes er den matematiske
sannsynligheten for å oppnå 5, 1/6, eller hvis det
er 4 hvite og 5 svarte kuler i en hatt, er den
matematiske sannsynligheten for å trekke ut en
hvit, 4/9). Ved n uavhengige tilfeldige forsøk for å
oppnå noe spesielt der det er m fordelaktige
utkom, vil når n øker, forholdet m/n ha en grense
P, der P er sannsynligheten. Hvis man har etter
en rekke forsøk, oppnådd noe n ganger, men
feilet m ganger, er sannsynligheten for suksess
ved neste forsøk gitt med formelen n/n + m, som
er den empiriske sannsynligheten (a posteriori).
Sannsynligheten for suksess et visst antall
ganger i løpet av et visst antall forsøk (når
sannsynligheten ikke varierer i de enkelte
forsøk), er gitt med en binomial sannsynlighets
fordeling, og (b) ved avhengige hendelser: Hvis
to eller flere hendelser er relaterte slik at
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utkommet av et forsøk virker inn på utkommet av
et annet forsøk, vil sannsynligheten for de
enkelte forsøk kunne kalkuleres sekvensvis og
produktet av disse gi den betingede sannsynligheten (f.eks. hvis det er 4 hvite og 5 svarte
kuler i en hatt, er sannsynligheten for å plukke 3
hvite i de tre første forsøkene gitt ved formelen (4
+ 3 +2)(9 + 8 + 7). Se: Possibility.
PROBABILITY ERROR: (1) Sannsynlighetsfeil i
forhold til avgjørelsestaking (decision making),
der sannsynligheten for feil er sannsynligheten
for å ta en gal avgjørelse (gjøre et galt valg); (2)
Sannsynlighetsfeil i forhold til statistisk modellering (statistical modelling, f.eks. regresjon), der
modellens anslåtte verdi kan være feil med
hensyn til det observerte resultat og der
sannsynlighetsfeilen refererer til de mulige grader
av feil som kan forekomme. Innen statistisk
hypotesetesting, skilles mellom to typer feil: (a)
Type I feil, dvs. å avvise en korrekt null hypotese
(falskt positivt resultat), og (b) Type II feil, dvs. å
ikke avvise en falsk nullhypotese (falskt negativt
resultat). Se: Deviation.
PROBABLE BREEDING: Sannsynlig hekking,
paringslek eller sang som er sett eller hørt mer
enn én gang på et sted, eller en adferd er
observert som antyder at det hevdes territorium
eller at det muligens er unger i nærheten. Se:
Possible breeding og Confirmed breeding.
PROBABLE MAXIMUM FLOOD: Den største
flom som kan tenkes å forekomme når man tar
hensyn til alle relevante faktorer, som beliggenhet, meteorologi, hydrologi og topografi. Den
viktigste faktoren er maksimalnedbøren som er
den fysiske, øvre grense for nedbør. Vannmetningen av nedbørsområdet, er også av stor
betydning for flomstørrelsen.
PROBABLE MUTATION EFFECTS: Mulige
mutasjonseffekter, viser spesielt til at mutasjoner
kan tenkes å påvirke ikke-essensielle organer slik
at de vil kunne bli reduseret eller tilbakedannet
gjennom akkumuleringer av gjentatte mutasjoner
over tid i en populasjon.
PROBAND (Proposita, Propositus): Innen
human genetikk, det enkelte mennesket (propositus hvis mann, proposita hvis kvinne) som er

utgangspunktet for studiet av en gitt karakter i en
gitt slektslinje. Se: Proposita.
PROBE (Probe DNA): (1) Undersøke, prøve,
granske, sondere, en kritisk, utforskende undersøkelse; (2) Innen molekulær biologi, probe,
enkelttrådete, definerte DNA eller RNA molekyler som er radioaktivt merket (vanligvis med 32P
eller 35S, eller med andre biokjemiske stoffer som
er radioaktivt eller immunologisk merket) for å
finne og bestemme spesifikke komplementære
sekvenser av gener (DNA eller RNA), gen
produkter eller proteiner. Dette skjer i nærvær av
store mengder ikke-komplementært DNA/RNA,
ved hjelp av molekylær hybridisering (annealing).
Den komplementære sekvensen påvises ved at
DNA eller RNA molekylet (proben) er radioaktivt
merket slik at probens posisjon kan bestemmes,
f.eks. gjennom «southern blotting» analyse og
autoradiografi (Se: Southern blot); (3) Sonde,
instrument som be-nyttes til å ta prøver, teste
eller måle noe på avstand fra et apparat som
mottar og analyserer de innkomne data.
PROBLEM: (1) Problem, uløst oppgave, spørsmål til oppklaring, ting til undersøkelse eller
forslag som krever handling. Problemløsning
(problem solving) er en måte å studere dyrs
intelligens på ved å undersøke deres evne til
slutninger basert på fornuft og innsikt istedenfor
ren prøving og feiling. Det kan dreie seg om
valgtester (choice tests) for å undersøke evnen til
å registrere relasjoner, form, og evnen til å telle
og praktisk improvisere stilt ovenfor nye
oppgaver; (2) Innen fysikk og matematikk,
problem, forslag som krever at noe må beregnes.
PROBOSCIFORM:
struk-tur.

Avlang,

snabel-lignende

PROBOSCIS (pl. Proboscides): (1) Avlang
struktur, hul med varierende lengde; (2) Snabel,
avlangt, uttrekkbart organ på et dyrs fremre ende
(vanligvis i tilknytning til munnen); (3) Munnkanal
benyttet for fødeopptak; (4) Hult lem, vedheng,
knyttet til nesen; (5) Hos krassere, festeorganet
til vertens tarmvegg; (6) Proboscides, fire lange
tentakkel-lignende strukturer som kan trekkes inn
og som er utstyrt med rader av haker (innen
Trypanorhyncha, en bendelmark orden).
PROCARYOTE: Se: Prokaryota.
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PROCEDURE: (1) Metode, arbeidsmetode, fremgangsmetode for å utføre en spesifikk oppgave;
standard prosedyre; (2) Sett av computer
instruksjoner eller computer rutiner; (3) Kirugisk
operasjon; (4) Forretningsorden, etablerte normer, tradisjoner eller metoder, for å utføre forretningsaffærer på.

og som er i stand til aerob, oksygenproduserende
fotosyntese. De fleste arter i denne lille gruppen
er symbionter i tropiske huldyr (sjøroser).

PROCEPTIVE BEHAVIOUR: Hunnens seksuelle
invitasjon for paring til hannen hos pattedyr, ofte
ved å vise fram sine genitalier.

PROCONCUL: Proconcul, slekt av hominoide
fossile rester rundt 50 millioner år gamle, som er
mulige forfedre til sjimpansene; en av Dryopithecinene. Funn av Proconcul-lignende former
er gjort i Europa, Asia og Midtøsten.

PROCERCOID: Procercoid, bendelmarklarve
som utvikles i kroppshulen hos krepsdyr (1.
mellomvert) fra et coracidium (onkosfære som er
ciliert for bevegelse i vann) i noen ordner, i andre
ordener fra en onkosfære (hexacanth 6-hake
embryo) som klekkes fra egget. Procercoidet har
vanligvis en bakre hale (cercomer), og utvikles til
et plerocercoid i neste vert, 2. mellomvert. Se:
Metacestode, Plerocercoid og Procercoid.
PROCESS: (1) Prosess, forløp, utvikling, en serie
handlinger, funksjoner eller forandringer som
medfører et resultat; (2) Fremgangsmåte, behandle, foredle, bearbeide, en serie operasjoner
for å lage eller behandle et produkt; (3) Fremskritt, tidsforløp, hendelser i en prosess; (4)
Fremspring, tapp, tagg, en utvekst fra et vev; (5)
Påslått software program eller andre spesifikke
computer operasjoner.
PROCESSING (CONTROL): (1) Prosessen å
behandle eller preparere noe på en spesiell
måte; (2) Utføringen av logiske og matematiske
dataoperasjoner i henhold til programmerte
instruksjoner med det mål å skaffe påkrevede
informasjoner; (3) Innen genetikk, prosessering,
reaksjonene som skjer i cellekjernene som
overfører det primære RNA transkriptet til modent
RNA (mRNA), dvs. refererer til det andre nivået
for kontroll av gen uttrykningen hos eukaryoter
der produksjonen av modne RNA molekyler fra
precursor RNA-molekyler reguleres; (4) Proteinprodukter som gjennomgår proteolytiske kløvinger, f.eks. glykosylering. Se: Transcriptional
control.
PROCHLOROPHYTE: Proklorofytt, prokaryote
bakterie-lignende mikroorganismer som inneholder klorofyll a og b (men mangler phycocyanin, phycoerythrin og andre bilin pigmenter)

PROCLIMAX: Proklimaks, stabilt plantesamfunn
som er antatt å ha opprinnelig blitt dannet under
klimatiske betingelser forskjellige fra dagens.

PROCRYPTIC COLOURATION: Prokryptisk
farge, fargemønster eller adferd som gir
beskyttelse mot predatorer, spesielt hos insekter.
Se: Anticryptic colouration, Batesian mimicry,
Cryptic colouration og Müllerian mimimcry.
PROCTODEUM (Hindgut, Proctodaeum): Den
bakre ektodermale delen av tarmkanalen.
PROCTOSTOME:
flimmermark.

Munnen

hos

huldyr

og

PROCUMBENT: Som lener seg forover; peker
fremover og mer eller mindre horisontalt.
PROCYTE: Procytt, prokaryotisk celle og dens
indre organisasjon, Se: Eucyte.
PRODROMAL (STAGE) (Prodrome): Symptomene som forekommer forut for hovedsymptomene
ved en infeksiøs sykdom; sykdomsstadiet like før
de typiske symptomer kommer til syne.
PRODUCE: (1) Frembringe, produsere, føre
fram, lage, føde; (2) Fremstille, tilvirke fra
komponenter eller et råmateriale; (3) Forårsake
at noe skjer eller eksisterer; gi opphav til; (4) Å
utvide (areal eller volum) eller forlenge (linje); (5)
Naturprodukter, avling, avkasting, produksjon,
utvinning; (6) Oppføre, lansere, fremlegge.
PRODUCER (Primary producer): (1) Produsent,
tilvirker, generator; (2) Innen økologi, primærprodusent, enhver organisme som bringer energi
inn i et økosystem fra uorganiske kilder, dvs.
syntetiserer komplekse organiske substanser fra
enkle uorganiske substanser; en produsent er
vanligvis en autotrof organisme i et økosystem.
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Prosessen omfatter enten en fotosyntese (hos
grønne planter ved hjelp av lysenergi) eller
kjemosyntese (hos bakterier ved hjelp av kjemisk
energi). Hos de grønne plantene produserer
karbondioksid (CO2) og vann (H2O) under
nærvær av lysenergi, karbohydrater (CH2O) og
oksygen (O2). Det er en redox-reaksjon der vann
oksideres under frigivelse av oksygen samtidig
som karbondioksid reduseres til karbohydrat
under frigivelse av vann. Hos fotosyntetiserende
bakterier som oftest er akvatiske, er ikke
reduksjonsmidlet vann, men vanligvis en
uorganisk svovelforbindelse (f.eks. H2S) eller en
eller annen organisk forbindelse. I slike tilfeller
produseres ikke oksygen. Denne type bakterie
kan være obligat anaerob og bare fungere i
fravær av oksygen, eller fakultativ anaerob og
kan fungere både med og uten oksygen. De
kjemosyntetiske bakteriene er mellomformer
mellom autotrofer og heterotrofer. Disse får sin
energi ikke gjennom fotosyntese, men gjennom
kjemisk oksidasjon av enkle uorganiske
substanser. Disse produktene utnyttes deretter
av de heterotrofe organismene. Herbivorene er
sekundære produsenter da de utnytter energien
fra primær produsentene, og som igjen blir
utnyttet som energikilde for rovdyrene.
PRODUCT: (1) Produkt, noe produsert via maskiner, mennesker eller naturlige prosesser; (2) En
konsekvens, en persons hvis evner er resultat av
erfaringer og påvirkninger; (4) Innen matematikk,
antall eller mengde oppnådd gjennom multiplisere to eller flere tall, eller en vektor eller et
skalart produkt; (5) Innen kjemi, substans eller
molekyl produsert gjennom en kjemisk reaksjon;
(6) Innen genetikk, protein produsert av et gen
via transkripsjon til RNA og translasjon til protein.
PRODUCTION (P): (1) Produksjon, fremstilling,
aktiviteten eller prosessen å produsere; (2) Et
produkt, noe produsert; (3) Skaping av verdier
eller rikdom gjennom varer og tjenester; (4) Innen
biologi: (a) Brutto produksjonsrate (gross
production rate), den totale mengde av organisk
masse (stoff/energi) som assimileres i et individ,
populasjon, trofisk nivå eller økosystem per
enhets areal/volum per tidsenhet (brutto primær
produksjonsrate begrenses til planter), (b) netto
produksjonsrate (net production rate), den del av
den assimilerte energi som blir omsatt til
biomasse gjennom vekst og reproduksjon av et

individ, populasjon, trofisk nivå eller økosystem
per enhets areal/volum per tidsenhet, dvs.
balansen mellom assimilasjon (A) og respirasjon
(og emigrasjon, predasjon, skallskifte, dekomposisjon) (R), kalkulert som P = A - R, (c) primær
produksjon (primary production), den mengde
organisk materiale som dannes gjennom fotosyntesen (Se: Primary production og Productivity), eller (d) biomasse (B), den totale masse
organisk stoff (eller energi) produsert og
akkumulert av en populasjon, trofisk nivå eller
økosystem per enhets areal/volum per tidsenhet.
Se: Primary production og Productivity.
PRODUCTION ECOLOGY: Produksjonsøkologi,
studiet av biomene med tanke på produksjon og
fordeling av føde; energiflyten innen og mellom
biomene. Se: Biome.
PRODUCTION RATE: Innen biologi, produksjonsrate, antall organismer som dannes innen et
område over en gitt tid.
PRODUCTION RESIDUES: Produksjonsavfall,
restprodukter fra produksjonsaktivteter.
PRODUCTIVITY: (1) Egenskapen å være produktiv, fruktbar; (2) Innen økologi, raten foto- eller
kjemosyntetiserende produsenter danner organiske substanser som kan benyttes av
konsumentene, dvs. raten en organisme,
populasjon eller samfunn assimilerer (brutto
produktivitet) eller genererer energi potensielt
tilgjengelig for dyr som eter disse organismene
(netto produktivitet); eller mer løselig sagt, den
organiske fertiliteten eller produksjonskapasiteten
til et gitt område, habitat eller økosystem.
Forskjellen i de to ratene tilsvarer energitapet
pga. respirasjon og ekskresjon. Biologisk
produktivitet i et økosystem refererer spesielt til
den mengde materiale som produseres av
plantene (primær produsentene) og som er
tilgjengelig som mat for dyrene i en næringskjede
Plantene omformer gjennom fotosyntesen, vann
og karbondioksid til sukker og andre komplekse
karbonforbindelser. Selve energiflyten i et økosystem, er relatert til produktivitetsbegrepet og
omfatter tre fundamentale begrep: (a) Stående
biomasse (standing crop), mengden organisk
materiale i et gitt område ved en gitt tid, uttrykt
som antall individer, biomasse eller energimengde. Begrepet refererer til konsentrasjonen
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av individer av de forskjellige populasjonene i et
økosystem. Den maksimale stående biomassen
som kan opprettholdes i et område over
ubegrenset tid, kalles områdets bæreevne (Se:
Carrying capacity), (b) organiskt materialtap, tap
eller bortføring av organisk materiale gjennom
aktiv eller passiv emigrasjon, gjennom organiske
avleiringer eller det som høstes fra et område per
tidsenhet. Mennesket kan forbedre materialutbyttet på forskjellige måter, men utbyttet eller
avkastningen kan over tid aldri overstige
tilgangen gjennom ny produksjon. Maksimumsutbyttet (maximum potential yield) refererer til
den mengden som kan høstes over et
ubegrenset antall år fra et område under de
beste omgivelsesbetingelser og populasjonsstørrelser, og (c) produksjonsraten (productivity
rate) av nytt materiale, raten produksjonsprosessene har i et gitt område eller økosystem og
som omfatter både områdets oppbyggende og
nedbyggende prosesser. Produksjonsratene kan
omfatte: (a) Brutto primær produktivitet (gross
primary productivity), den totale mengde organisk
materiale (biomasse) og andre stoffer (total
assimilasjon), som dannes i løpet av en gitt tid av
de autrofe organismene i et økosystem eller
samfunn. På grunn av den sentrale betydning
dette begrepet har, er det utviklet diverse
metoder for å måle primærproduktiviteten i et
område, f.eks. gjennom høsting, oksygenmålinger eller klorofyll dannelse, (b) primær
produktivitet (primary productivity), den rate
lysenergi lagres på gjennom de grønne plantene i
form av organiske næringsstoffer i et økosystem
eller samfunn, (c) netto primær produktivitet (net
primary productivity), den raten organisk
materiale lagres på i plantene som plantevev,
dvs. det som blir produsert ut over det som
forbrukes av organismene ved respirasjonen
(representerer den potensielle fødemengde for
konsumentene i et økosystem), (d) netto primær
samfunnsproduktivitet, den raten organisk
materiale lagres på som ikke brukes av
heterotrofene, dvs. netto primær produksjonen
minus den heterotrofe konsumpsjonen, og (e)
sekundær produktivitet (secondary productivity),
den raten energi lagres på, på konsument nivå.
Se: Food chain, Primary production og Production.
PRODUCT RULE: Innen statistikk, den regel at
sannsynligheten for at to uavhengige hendelser

skal opptre samtidig er produktet av sannsynlighetene for de enkelte hendelsene skal opptre.
PROECDYSIS: Forberedelsene for hud- eller
skallskifte (spesielt hos tifot-krepsene).
PROEPISEMATIC: Karakterer eller karaktertrekk
som brukes for sosial gjenkjennelse. Se: Autepisematic, Episematic, Pseudoepisematic og
Sematic.
PROFESSIONAL: (1) Relatert til eller som hører
til en profesjon; (2) Fagmann, yrkesutøver, utøver
som er kvalifisert i en profesjon som krever
fagutdannelse; (2) Ekspert, profesjonist, det å ha
stor faglig dyktighet; (3) Profesjonell, person
engasjert i en spesiell aktivitet, f.eks. sport, og
som mottar betaling for aktiviteten (i motsetning
til amatører).
PROFESSIONAL PHAGOCYTES: Profesjonelle
fagocytter, omfatter nøytrofiler og makrofager
som kan oppta, drepe og fordøye mikroorganismer i cellene.
PROFILE: (1) Profil, omriss, kontur som sett fra
siden, lateralt; (2) Profil, vertikalt snitt gjennom en
naturforekomst (f.eks. en jordhorisont, et sediment eller en vegetasjon); topografisk profil
refererer til utseendet på et vertikalt snitt langs en
linje på bakken.
PRO FORMA: (1) Pro forma, gjort på en overfladisk måte eller som en formalitet; (2) Fingert,
for syns skyld, levert på forhånd etter en
forutbeskrevet form eller gjenstand, f.eks. et pro
forma kopi av et dokument.
PROFOUND: (1) Grundig, inngående, det å ha,
vise eller oppnå stor innsikt og forståelse; (2)
Intenst, dyp følt; (3) Grundige, vidtrekkende
forandringer; (4) Dyp, befinne seg ved, gå ned til
eller stamme fra store dybder.
PROFUNDAL ZONE (Profundal region):
Profundalsonen, dypvannssonen og bunnområdet som bebos kun av heterotrofe organismer; i
en innsjø sonen under nivået for effektiv
lysgjennomtrengning. Generelt er både oksygenkonsentrasjonen og temperaturen (og lysintensiteten), markert lavere i profundalsonen
enn ved overflatelagene. Profundalfaunaen
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omfatter: (a) Dyreartene som lever under nivået
for plantevekst, (b) under kompensasjonsnivået
(trofolytiske sone), eller (c) under 10 m dybde.
Profundalfaunaen omfatter bare heterotrofe
organismer og er vanligvis en bunnlevende
fauna, på dypt vann. Se: Abyssal zone og
Limnetic.
PROFUNDITY: (1) Stor dybde, stor utstrekning
nedover; (2) Intens følelse eller overbevisning;
(3) Stor intellektuell innsikt eller dyp forståelse.
PROFUSE (Abundant): Tallrik.
PROGAMETE: Progamet, cellen som direkte gir
opphav til gametene enten gjennom en enkelt
deling eller gjennom intracellulær metamorfose.
PROGAMIC SEX DETERMINATION: Avkommets kjønn bestemmes i egget før befruktningen.
PROGAMOUS: Som foregår eller eksisterer før
befruktningen.
PROGENESIS: Progenese, tidlig seksuell
kjønnsmodning, modning av gametene hos en
organisme som fortsatt, morfologisk sett, befinner
seg på et juvenilt stadium; med andre ord,
raskere kjønnsmodning enn fysisk modning. Det
resulterer i en vedvarelse av juvenile karaktertrekk hos seksuelt kjønnsmodne dyr (Se: Paedomorphosis). Termen er også benyttet for: (a)
Prosessene før dannelse av gametene (gametogenese), kopulasjon og befruktning (deretter
følger den embryologiske utvikling, genesen), (b)
de tidligste (ontogenetiske) utviklingsstadiene,
eller (c) avansert utvikling av genitalier hos
juvenile former uten spesiell kjønnsmodning. Se:
Neoteny, Ontogeny, Paedogenesis og Paedomorphosis.
PROGENITOR: Opphav, stamfar, ættefar, forfar.
PROGENOTE: Progenot, en (hypotetisk) primitiv
organisme; progenoter er de fylogenetiske
forløpere for både prokaryoter og eukaryoter.
PROGENITOR: En stamart.
PROGENY (Offspring, Young): Etterkommere,
slekt, avkom produsert seksuelt eller aseksuelt;

avkom av en enkelt paring eller fra ett kull. Se:
Descendant og Offspring.
PROGENY TESTING: Undersøkelse av avkom
for derigjennom å finne de genetiske karakteristikker hos foreldrene, opphavet.
PROGESTERONE: Progesteron, ett av de to
primære, hunnlige hormoner (det andre er
østrogen, Se: Estrogen), et steroid hormon som
sekreres primært av det gule legemet (corpus
luteum) i ovariet som utgjør restene av Graafian
follicle (en liten sekk i ovariet som omgir et egg,
ovum) etter frigivelsen av egget, eller senere, av
morkaken (placenta). Progesteron forbereder
uterus for å ta imot den befruktede eggcellen.
Hvis befruktning ikke skjer, så degenererer
corpus luteum og progesteron produksjonen
opphører. Men implanteres et befruktet egg i
uterus, fortsetter corpus luteum å produsere
progesteron over flere måneder inntil placenta
selv overtar denne produksjonen. Hormonet
forhindrer også at det frigjøres ytterligere egg fra
ovariet under graviditeten. Hormonet progesteron
har derfor omfattende oppgaver i forbindelse med
kjønnsmodning, menstruasjonssyklus og graviditet. Når menopausen inntreffer, avtar produksjonen av progesteron i ovariene sammen med
estrogen, men til forskjell fra estrogen som vil
fortsatt være tilstede og bli produsert i fettcellene,
vil progesteron produksjonen stoppe helt opp.
Det dannes mindre mengder progesteron også i
testiklene hos mannen. Se: Menopause og
Progestogen.
PROGESTOGEN: Progestogen, naturlig eller
syntetisk steroid hormon som opprettholder den
naturlige utviklingen av et svangerskap. Den best
kjente er progesteron. Ved høye doser inhiberer
progesteron sekresjonen av hormoner (luteinizing
hormone) som medfører at ovulasjon ikke kan
forekomme ved siden av å forandre mukus i
vagina slik at befruktning ikke skjer. De kan
derfor benyttes som befruktningshindrende
middel (kontraseptiv) som kan tas oralt. Se:
Progesterone.
PROGLOTTID (pl. Proglottides): Proglottid, ett
av bendelmarkens kroppsledd; en komplett enhet
som ikke er et produkt av en metamerisk segmentering da hvert ledd er mer eller mindre
funksjonelt avhengig og samvirker med de andre

392

leddene. Normalt er de fremre leddene hos
bendelmarkene, umodne (immature), lengre bak
er de kjønnsmodne og inneholder både hunnlige
og hannlige kjønnsorganer, og bakerst er de
gravide, fylt av egg. Disse siste leddene kan
avstøtes, kvitteres, og komme ut med avføringen
til den infiserte verten. Se: Anapolytic, Apolytic og
Hyperapolysis.
PROGNATHUS: Det å ha munndelene rettet
forover; det å ha et tilnærmet horisontalt plassert
hode med munnen foran.
PROGNOSIS: Prognose, forutsigelsen ved et
sykdomsforløp hos en pasient eller sykt dyr;
sannsynligheten for å komme seg etter en
sykdom.
PROGONEATE: Det å ha genital åpningen nær
kroppens fremre ende. Se: Opisthogoneate.
PROGRAMME (Program): (1) Innen etologi,
planlagt handlingsmønster (behavioural programme). Adferden og dens fleksibilitet i forhold
til omgivelsene hos dyr, styres av nervesystemets oppbygning hos den aktuelle arten og de
informasjoner og erfaringer som mer eller mindre
kontinuerlig lagres i systemet. Slik relevant
informasjon er basert både på arv (artshukommelse, hardware) og den erfaring det
enkelte individ gjør under sin utvikling (software).
Primitive dyregrupper styres vesentlig over et
lukket program (hardware). Hos de dyr der livets
erfaring spiller en modifiserende eller bestemmende rolle, er programmet åpent. Men åpne
programmer kan (dessverre) bli lukkete, fikserte
(Se: Imprinting), ofte med alder. Forekommer det
flere adferdsprogrammer for samme situasjon,
kalles valget mellom mulighetene, organismens
eller artens strategi; (2) Plan, overordnet,
tidsbegrenset arbeidsoppgave med definert mål;
planen for gjennomføring av noe (Se: Project);
(3) Ledende prinsipp; (4) Program, sekvens av
beskjeder som kan overføres til et computersystem og som dirigerer systemets adferd og
virkemåte. Programmet krever presis og
utvetydig formulering, og er derfor skrevet på en
av flere mulige varianter av et programmeringsspråk (programmering refererer generelt
til en prosedyre for systematisk ordning eller
planlegging av en sekvens av hendelser, ofte ved
hjelp av en computer). Før et program kan

utføres av en computer, må det automatisk bli
oversatt i en sekvens av maskinelle instruksjoner
uttrykt i en kode som maskinen forstår. Se:
Strategy.
PROGRESS: (1) Fremrykking, fremgang, forover,
fremover, gå fram, skride fram, reise, ferd,
komme videre mot en destinasjon; (2) Fremskritt,
utvikling, forbedring, avansering, gjøre fremgang,
utvikle seg, et arbeid under utvikling; (3) Øke i
omfang eller alvorlighetsgrad; (4) Innen biologi,
evolusjonært fremskritt (geologisk tidsskala), en
evolusjonær utvikling fra lavere- til høyerestående dyr. (Betraktes et dyr (B) som laverestående til et annet dyr (A) kan det ha mange
tolkninger, f.eks.: B er en forløper for A, B ligner
deres felles stamfar mer enn hva A gjør, B er
enklere enn A, B er dummere enn A, B er mindre
tilpasset enn A, B er mindre tilpasningsdyktig enn
A, eller B ligner mennesket mindre enn hva A
gjør).
PROGRESSION: (1) Bevegelsen eller forandringen fra et medlem i en kontinuerlig serie til det
neste medlem; (2) Sekvens, en kontinuerlig serie
av enheter, f.eks. tall, der relasjonen mellom
enhetene er alltid den samme; (3) Det å gå
fremover, skride fram, fremadskridende rekke,
utvikling, progresjon; (4) En serie repitisjoner i en
frase eller suksesjonen av toner i en akkord.
PROGRESSIONISM: Progresjonisme, idéen som
forklarte de adskilte funnene av forskjellige
dyregrupper i forskjellige geologiske lag, ut fra en
nydannelser eller nyskapelser når betingelsene i
miljøet på jorden ble forandret, og etterfulgt av
utdøinger. Og der hvert adskilte nydannelse førte
til en forbedring av det tidligere liv. Teorien
refererte ikke til evolusjonære fremskritt, da det
ikke ble påstått at alt liv gjennom historien er
relatert til hverandre. Ideen om en jord
progressivt befolket av høyere livsformer, var en
forløper for Darwins evolusjonære teorier.
PROGRESSION RULE: Innen fylogeni, en
metode for å polarisere karaktertilstander eller
karakteruttrykk slik at den tilstanden som man
finner i det taksonet geografisk eller økologisk
fjernest fra opphavstaksonet, er apomorfisk;
betraktes også som kriteriet for korologisk
progresjon. Begrepet forutsier at de mest
plesiomorfe medlemmene til et takson, befinner
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seg sentralt i taksonet. De mer apomorfe medlemmene sprer seg ut fra dette senteret, slik at
desto mer apomorfisk de er jo lengre fra senteret
er dem. Se: Apomorphy og Chorology.

eller deler av en kule (jorden) er presentert med
kartlinjer (grid) på en plan overflate; (5) Ens
holdninger, følelser eller antagelser om andre (et
ubevisst forsvar for egen engstelse eller skyld).

PROGRESSIVE DEVELOPMENT: Se: Growth.

PROKARYON: Prokaryon, hos prokaryotiske
organismer, den struktur (nukleoid) som tilsvarer
kjernen (nukleus) hos eukaryotiske organismer,
men som ikke er omgitt av en kjernemembran.
Se: Pro(to)karyote.

PROGRESSIVE EVOLUTION: Progressiv evolusjon, den kontinuerlige forbedringen i en utviklingslinje
over
geologiske
tidsperioder;
doktrinen om at evolusjonen styres av indre
faktorer og skjer i forutsigbare retinger (unidirectional). Se: Evolution.
PROGRESSIVE PROVISIONING: Praksisen
eller det å fôre ungene under utviklingen.
PROGRESSIVE SELECTION: Se: Directional
selection og Selection.
PROGRESSIVE
SUCCESSION:
Progressiv
suksesjon, fremadskridende suksesjon, økologisk
suksesjon som leder mot et klimaks samfunn.
PROGYNOUS: Se: Protogynous.
PROHAPTOR: Prohaptor, et fremre festeorgan
og/eller et organ for fødeinntakt.
PROHIBIT: (1) Forhindre, hindre, utelukke; (2)
Forby, nedlegge forbud mot.
PRO HYBRIDA: Innen nomenklatur, pro hybrida,
artsnavnet er tidligere publisert som et navn på
en hybrid.
PROJECT: (1) Prosjekt, plan eller forslag for å
oppnå noe; (2) Spesifikk plan, arbeidsskjema,
arbeidsoppgave med et fastlagt mål, start og
slutt, og alllokerte ressurser (Se: Programme); (3)
Prosjekt, omfattende plan eller oppgave som en
student eller gruppe av studenter søker om eller
arbeider med; (4) Rage fremover, stikke ut.
PROJECTION: (1) Planlegging, plan for et tenkt
handlingsmønster, eller det å bli planlagt; (2)
Projeksjon, diagram av en tredimensjonal figur
som er fremkommet ved å projisere linjer fra
forskjellige punkter på figuren ned til det punktet
der de skjærer en plan overflate; (3) Ting eller del
som stikker ut fra en overflate eller en
dominerende linje; (4) Kartprojeksjon der hele

PROKARYOTA (Prokaryotae, Pro(to)caryote):
Prokaryota, primitiv, enkel organisme med et
sirkulært kromosom og en ikke-membran bundet
kjerne, vanligvis kalt bakterier eller mikroorganismer (germs). Generelt er prokaryotene
encellede selv om mer komplekse former kan
forekomme og også med en viss cellulær
diffferensiering som kan minne om spesialiseringen hos flercellede organismer. Prokaryoter
mangler organeller (Se: Organelle, DNA ligger i
en spesiell region av cytoplasmaet som kalles
nukleoid istedenfor som hos eukaryotene, i
kromosomer adskilt fra cytoplasmaet med en
spesialisert membran), plastider, Golgi apparat,
mitokondrier og andre membranbundne organeller. Den cytoplasmiske membranen mangler
steroler, DNA mangler histoner og enzymene
som er involvert i metabolismen, er fordelt fritt i
cytoplasmaet. Prokaryotene formerer seg gjennom todeling (Se: Binary fission) eller multippel
deling (Se: Multiple fission) og omfatter både
frittlevende og parasittære arter av bakterier
(virus som infiserer celler, er av og til plassert i
denne gruppen, men de acellulære og ikke
organismer). Tre grupper av prokaryoter skiller
seg markant ut: (a) Metanogene bakterier,
halobakterier (ekstreme halofiler) og termoacidofiler, som omfatter de mest primitive
celletyper og som nå klassifiseres som arkebakterier og henføres til et eget Rike (Se:
Archaebacteria), (b) eubakterier (Se: Eubacteria),
og (c) cyanobakteria (Se: Cyanobacteria; tidligere
blågrønnalger). Disse skiller seg fra Protista (Se:
Protista) ved sin lille størrelse (0,2 – 2 µm), celle
konstruksjon og unike system for gen overførsel.
Flere undergrupper av prokaryotene har fotosyntese (Se: Prochlorophyte). Bakterier omfatter
de eldste livsformene vi kjenner til, over 3,5
milliarder år gamle. Se: Eukaryota, Kingdom,
Prokaryotic, Urkaryote og Urkingdom.
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PROKARYOTIC: Prokaryotisk («før kjerne»),
organismer som mangler en egen kjerne adskilt
fra cytoplasmaet med en membran, og som også
mangler indre membraner og cytoskjelett. Prokaryotene omfatter arkebakteriene (Archaea) og
de (ekte) bakteriene (Eubakteria). Prokaryotisk er
motstykket til eukaryotisk (Se: Eukaryota). De
fleste biokjemiske prosesser som er kjent hos
eukaryoter forekommer også hos prokaryoter,
men i tillegg forekommer bl.a. energiproduksjon
gjennom oksidering av uorganiske stoffer. Se:
Prokaryota.
PROLACTIN (Lactogenic hormone, Luteotrophic hormone): Prolaktin, hormon som dannes i fremre del av hypofysen og som stimulerer
hos pattedyr, produksjonen av melk i pattedyrkjertlene, og corpus luteum (det gule legemet)
i ovariet til å danne hormonet progesteron. Se:
Progesteron.
PROLAPSE: Prolaps, fremfall, tre typer forekommer: (a) Skiveprolaps (prolapsus disci, dvs.
at brusk mellom virvelskivene i ryggraden har falt
fram og er ute av sin normale stilling slik at det
kan bli trykk på en nerverot og/eller ryggmargen;
isjias), (b) livmorsprolaps (prolapsus uteri, dvs.
livmorframfall), og (c) endetarmsprolaps (prolapsus rectum, dvs. endetarmen har falt ned fra
endetarmsåpningen).
PROLARVA: Utviklingsstadium av fiskelarver
mellom klekking og absorpsjonen av plommesekken. Se: Postlarva.
PROLEGS (False legs): Kjøttfulle utvekster på
buken (abdomial); ben eller lemmer på larvestadiet.
PROLICIDE: Det å drepe sitt barn, avkommet.
Se: Infanticide.
PROLIFERATE: Rask til å øke, rask mangfoldiggjøring, rask nydannelse eller formering gjennom
knoppskyting eller celledeling.
PROLIFERATION (Multification, Growth, Cell
division, Reproduction): (1) Reproduksjon, forøkning, vanligvis rask formering gjennom knoppskytning eller celledeling; rask vekst av nye deler,
celler, knopper eller organismer; (2) Kreftsvulst,

svulst, tumor; (3) Stort antall av noe, eller rask
økning i antall.
PROLIFERIC KIDNEY DISASE: Se: PKD.
PROLIFEROUS: (1) Innen zoologi, som formererer seg ved knoppskytning, yngleknopper,
eller sidegrener fra en hovedgren (koraller); (2)
Innen botanikk, som fritt produserer knopper eller
skudd, spesielt fra unormale steder.
PROLIFIC (Fertile): (1) Fruktbar, frodig, produktiv, produsere rikelig med avkom eller frukt (Se:
Fertile); (2) Produsere eller karakterisert ved et
omfattende arbeid eller resultat. Se: Fertile.
PROLINE (P, Pro): Prolin, én av de 20 vanlige
aminosyrene i proteiner. Prolin er en ikkeessensiell aminosyre. Se: Amino acid.
PROLONG: (1) Forlenge, prolongere i tid; (2)
Forlenge i utstrekning, rekkevidde eller omfang.
PROMASTIGOTE: Promastigot (leptomonad),
bevegelig, avlang form hos enkelte protozoer
(familien Trypanosomatidae, spesielt Leishmania) karakterisert ved en fremre flagell,
kinetoplasten foran kjernen og ingen undulerende
membran (en typisk form hos insektverten).
Andre kjente former er amastigote (leishmanial,
Leishmania spp.), epimastigote (crithidial; Crithidia ssp. og Blastochritidia ssp.), opisthomastigote (herpetomonad) og trypomastigote (trypanosomal; Trypanosoma ssp.).
PROMETAPHASE: Prometafase, den tidligste
fase i metafasen da kromosomene festes til
spindelfibrene og orienterer seg i en rett vinkel til
spindelpolene i midtplanet i cellen.
PROMETHIUM: Promethium (Pm), bløtt sølvaktig
grunnstoff som hører til lanthanoidene i grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 61,
atommasse (u) 145, smeltepunkt 1 042 oC og
kokepunkt 3 000oC. Det eneste naturlig
forekommende isotop, promethium-147, har en
halveringstid på bare 2,52 år. 18 andre
radioisotoper er produsert kunstig.
PROMINENCE: Et fremstående, fremspringende
områe.
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PROMISCUITY (Promiscuous): Promiskuitet,
løsaktighet, paringssystem der de seksuelle
partnere ikke danner varige parbindelser (Se:
Pair bond); paringsmønster som ikke er
begrenset til én partner da hunnene og hannene
møtes kun for å pare seg. En hann kan pare seg
med flere hunner (Se: Polygyny), eller en hunn
med flere hanner (Se: Polyandry) (Se: Polygamy). Arter som lever promiskuøst har ofte
seksuell dimorfisme der kun hunnen er ansvarlig
for foreldreomsorgen; men ofte har ingen av
kjønnene ansvar for verken egg eller avkom. Se:
Harem og Sexuell dimorphism.
PROMISCUOUS DNA: Promiskuøs DNA, DNA
sekvenser som forekommer i flere enn én av de
membranbundne organellene (kjernen, mitokondrier, kloroplaster) hos eukaryoter.
PROMISCUOUS PLASMID: Promiskuøs plasmid, plasmid (IncP1) som er i stand til å kunne
overføre seg selv og overleve i mange forskjellige
arter av Gram-negative bakterier. Disse plasmidene (som generelt hører til klassene P og Q)
gir muligheten for overførsel av klonete DNA
molekyler til et større antall mikroorganismer.
PROMITIVE
morphy.

SIMILARITY:

Se:

Symplesio-

PROMITOCHONDRION: Den mulige forløperen
for et mitokondrion.
PROMOTER (Promoter sequence, Promoter
site): (1) Promotor, person eller kompani som
organiserer eller finansierer en aktivitet; (2) Innen
kjemi, promotor, substans som tilsatt en katalysator, øker aktiviteten til katalystoren; (2) Innen
genetikk, promotor, region av DNA som initierer
transkripsjonen av et spesielt gen, dvs. der RNA
polymerase binder seg og signaliserer starten på
transkripsjonen. Promotoren er en del av 5'
flanken av DNA og blir ikke transkribert til RNA,
men uten promotoren er genet ikke funksjonelt.
Den regulatoriske promotoren induserer en
binding mellom DNA og enzymet RNA polymerase (transkriptasen), selve bindingen ved
gjenkjennelsesstedet, destabiliserer DNA molekylet som medfører at dobbelt-helixen åpner seg
slik at en transkripsjon kan foregå. Med andre
ord, promotoren er startpunktet for transkrip-

sjonen av det strukturelle genet eller genene i et
operon uten selv å bli transkribert. Se: Operon.
PROMOTER-DOWN MUTATION: Mutasjoner
som senker promoter aktiviteten, i motsetning til
«promoter-up mutations» som øker den.
PRONUCLEUS: Pronukleus, den haploide kjernen til en gamet (spermi, pollen, egg) før den
sammensmelter med en annen pronukleus av
motsatt kjønn og danner den diploide kjernen i en
zygote. Se: Gamete og Karyogamy.
PROOF: (1) Bevis, overbevisende demonstrasjon; argumentet eller redegjørelsen om at et
bestemt utsagn, forhold eller antagelse er sant
(riktig). Normalt avledes utsagnet som skal
bevises fra ett eller flere andre utsagn (premisser) som (må) godtas som sanne. Deduktivt
bevist er hvis utsagnet som skal bevises kan sies
å være en logisk konsekvens av premissene,
dvs. et direkte bevis, mens et indirekte bevis er
hvis riktigheten er basert på at man benekter
utsagnet som skal bevises og dermed ender med
å kunne utlede motstridende eller absurde
konsekvenser (reductio ad absurdum, som ofte
er den eneste mulige form for bevis med tanke
på fundamentale prinsipper). Et deduktivt bevis
regnes som gyldig (eller bindende) hvis avledningen av konklusjonen er logisk korrekt og
premissene sanne. Induktivt bevist er hvis
riktigheten av et allment prinsipp, regel eller
utsagn antas bevist pga. en rekke enkelttilfeller
som støtter beviset (i streng forstand, er ikke et
induktivt bevis et endelig bevis i logisk forstand)
(Se: Evidence); (2) Test for å bestemme
kvaliteten av noe, eller sette ens tro under test;
(3) Prøve, korrektur, trykket materiale laget for
sjekk og korreksjon (Se: Proof-reading); (4)
Prøve, prøvebilde; (5) Motstandsdyktig, ugjennomtrengelig.
PROOF-READING: (1) Korrekturlesning ved
publisering av vitenskapelige arbeider (Se:
Proof); (2) System der nøyaktigheten av en
prosess økes gjennom å fjerne feilene umiddelbart etter de er oppstått (f.eks. innen molekylær biologi, egenskapen ved DNA polymerase i
eukaryotiske celler under DNA syntesen).
PROP. (Propositus): Forkortelse for: Foreslått.
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PROPAGATE: (1) Formere, forplante seg, fortsette å forårsake populasjonsvekst gjennom
seksuell eller aseksuell formering; (2) Overføre til
avkommet, overføre mellom generasjoner; (3)
Forårsake spredning til et større område eller et
større antall; (4) Publisere, gjøre viden kjent; (5)
Overføre en bevegelse eller bølge i samme
retning eller gjennom et visst medium, f.eks. en
eksitasjon i en nervefiber.
PROPAGATION: (1) Multiplisering eller økning,
f.eks. gjennom formering; naturlig seksuell eller
aseksuell reproduksjon (Se: Proliferation); (2)
Utbredelse, prosessen å bli spredt til et større
område eller et større antall; romlig spredning av
materiale eller abstrakte ideer; (3) Prosessen
som medfører at en impuls overføres langs
aksonet i en nerve; (4). Prosessen der en
forstyrrelse i form av en elektromagnetisk bølge
eller lydbølge, overføres gjennom et medium
(luft, vann).
PROPAGULE (Propagulum): (1) Propagul, encellet eller flercellet spredningsagens; (2) Enhver
del av en organisme (diaspore) produsert
seksuelt eller aseksuelt som er i stand til å danne
et nytt individ hvis delen blir adskilt fra den
opprinnelige organismen (Se: Seed og Spore);
(3) Minimumsantall organismer av en gitt art som
er nødvendig for å kolonisere et nytt eller isolert
habitat.
PROPANE: Propan (C3H8), fargeløs gass som
har kokepunkt -42oC. Propan er mest brukt som
brennstoff i gassbrennere.
PRO PARTE: Se: P.p.
2-PROPANOL (Isopropanol): 2-propenol, fargeløs, brennbar, flytende substans (CH3CHOHCH3)
som har en kvelende lukt, forekommer i fotokjemisk røyktåke (Se: Smog), og har vid anvendelse i
industrielle - og husholdningskjemikalier, og også
benyttet som et antiseptisk middel pga. av sine
desinfiserende egenskaper.
PROPER: (1) Korrekt, rett, riktig, ekte; (2) Egnet,
egnethet, passende, ordentlig, høvelig; (3)
Anstendig, sømmelig, det å holde seg tett opp til
de gjengse lover, konvensjoner og sosial adferd;
(4) Egen, særegen, særpreget, spesielt, høre til
ens eget; (5) Grundig.

PROPERTY: (1) Egenskap, spesielt kjennetegn,
kvalitet som er karakteristisk for et indvid eller en
ting; (2) Noe som er eid eller innehatt.
PROPHAGE: Profag, genom (DNA, fagkromosom) fra et bakteriofag som er integrert som en
lineær del av vertens bakterielle kromosom, dvs.
kovalent integrert og innlemmet i bakterievertens
DNA kromosom og repliseres som en del av
vertens kromosom. I denne tilstanden er bakteriofagen (viruset) ugjenkjennelig i adferd fra
selve bakteriekromosomet som den reproduserer
sammen med. Denne tilstanden gir celleimmunitet mot nye infeksjoner med samme fag,
men ikke mot andre forskjellige fager. Den
innlemmede fagen kan overgå til et aktivt fag,
noe som resulterer i lyse av cellen og frigivelse
av infeksiøse virus partikler. Se: Virus.
PROPHASE: (1) Profase, mitosens første
stadium; (2) Profase, det første stadiet i meiose I
(profase I) og meiose II (profase II), dvs. det
første stadiet i celledelingen da kromosomene
kommer til syne oppkveilet i en kompakt spiral i
kjernen og kjernemembranen nedbrytes. Meiosens profase I stadium kan oppdeles i: (a)
Leptoten (leptonema, kromosomene begynner og
trekkes sammen og bli synlige), (b) zygoten
(zygonema, homologe kromosomer begynner og
pares på en spesifikk måte; kromosom paringen
kalles synapsis, hvert synapsis-sett av homologe
kromosomer består av fire kromatider og tilsvarer
en bivalent eller tetrad), (c) pachyten (pachynema, kromosomene begynner å bli kortere og
tykkere og meget intimt forent; under dette
stadiet foregår overkrysningen (crossing-over),
den fysiske utveksling av kromosomregioner
mellom de homologe kromosomene), (d) diploten
(diplonema, under dette stadiet begynner
kromosomene og bevege seg fra hverandre i
hele lengden bortsett fra ved centromeren;
resultatene av overkrysningsaktiviteten kan nå
sees som de såkalte chiasma); og (e) diakinese
(diakinesis, under dette stadiet er de fire
kromatidene i tetraden ennå mer kondensert).
Chiasmata avsluttes (terminaliserer) også ofte i
dette stadium, dvs. de beveger seg nedover mot
kromatid endene; kromosomene kan lett telles
under dette stadiet. Se: Mitosis og Meiosis.
PROPHYLACTIC: Profylaktisk, forebyggende,
beskyttende, forebyggende middel, motmiddel,
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preventiv agens brukt til beskyttelse mot sykdommer før de inntreffer.
PROPHYLACTIC IMMUNIZATION: Profylaktisk
immunisering, beskyttelse mot infeksjoner vanligvis gjennom aktiv immunisering; brukt sjeldnere
om passiv immunisering.
PROPHYLAXIS: Profylakse, forebyggende eller
preventiv behandling; ethvert stoff, behandling
eller tiltak som forhindrer sykdom eller reduserer
spredningen av en sykdom i en vertspopulasjon.
PROPLASTID: Proplastid, et meget lite cytoplasmisk legeme, en organell (0,5 - 1 µm i diameter)
som replikerer, multipliseres og differensieres til
plastider.
PROPOLIS: Propolis, et materiale av vegetabilsk
opphav som biene bruker i tillegg til voks for å
bygge opp bikubene.
PROPORTION: (1) Andel, forhold, relasjonen
mellom en ting til en annen eller til det hele med
tanke på mengde, størrelse eller antall; (2)
Proporsjoner, dimensjoner, størrelse, mengde og
antall; (3) Likhet mellom to forhold, f.eks.
kvantitetene a, b, c og d er proporsjonale hvis a/b
= c/d); (4) Samsvar, symmetri, balanse,
attraktive, harmoniske eller ideelle relasjoner
mellom delene eller mellom delene og det hele.
PROPOSAL: (1) Forslag, framlegg, ansøkning,
en plan som er foreslått; (2) Frieri; (3) Innen
taksonomi, forsøk på å etablere et navn eller
takson via et forslag til Kommisjonen (Proposal to
Commission); Se: Application to Commission.
PROPOSITA (Proband, Propositus): Innen
human genetikk, det første hunnlige individ som
studiet av en karakter innen en familie, starter
med og da med hensyn på arvelige sykdommer
eller andre familekarakteristikker. Se: Proband.
PROPOSITION: (1) Forslag, framlegg, en plan
som er foreslått, eller en idé fremlagt for
behandling (Se: Proposal); (2) Problem, oppgave, noe som skal behandles, er åpen for
diskusjon og analyse; (3) Setning, en hel setning;
(4) Forslag, tilbud av privat karakter, spesielt
forespørsel om seksuelle relasjoner; (5) Påstand,
utsagn, ytring eller teori som antagelig er sann,

men som verken bekrefter eller avviser noe (kan
bli trodd, betvilt eller benektet), og som ikke er
viktig nok til å bli kalt et teorem (Se: Axiom og
Theorem).
PROPRIOCEPTION: Propriosepsjon, følelsen av
den relative posisjon til kroppens deler.
PROPRIOCEPTOR: (1) Indre mekaniske sanseorganer (mekanoreseptorer) som registrerer
kroppsdelenes relative posisjon, og derigjennom
kroppens stilling og aktive og passive bevegelser
(Se: Kinaesthetic og Proprioception); (2) Indre
sanseorganer som befinner seg i kroppshulen og
responderer på kroppens indre tilstand.
PROPULSIVE: Drivende, driv-, drive forover eller
videre ved hjelp av en kraft som pusher eller gir
bevegelse. Se: Kinaesthetic og Proprioreceptor.
PRO RATA: Pro rata, i forhold, forholdsmessig,
fordelt i forhold til en mengde eller størrelse av
noe (en faktor som kan nøyaktig beregnes).
PROS- (Pro-): Prefiks som betyr den positive
tilstand.
PROSCOLEX: Den fremre delen av en delt
scolex. Se: Scolex.
PROSIMIANS: Halvaper, primitive primater,
primater som er mer lik de tidligste primatene enn
noen annen dyregruppe. De fleste halvaper lever
på Madagaskar. Se: Primates.
PROSOMA: Den fremre delen av kroppen
(vanligvis cephalothorax).
PROSOME: Prosom, ribonukleoprotein partikler
(sedimenteringskoeffisient på 19S) som finnes
fritt i kjernen og cytoplasmaet; funksjonen er
ukjent.
PRO SPECIES: Angir at navnet på et takson
betraktet som en hybrid, opprinnelig ble publisert
som navnet på en art.
PROSPECTIVE ADAPTION: Forventet tilpasning, muligheten for at visse genotyper er
tilpasset eller kan tilpasses umiddelbart nye
miljøforhold; dannelsen av karakterer som er
uten tilpasningsmessig verdi ved tidspunktet for
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dannelsen, men som senere viser seg å ha
adaptiv verdi i det nye miljøet. Se: Preadaptation.
PROSPECTIVE ECOSPACE: Se: Fundamental
niche.
PROSPHASE: Profase, den del av interfasen da
alle nødvendige synteser blir fullførte før cellen
starter sin mitotiske aktivitet. Se: Mitosis.
PROSTAGLANDIN: Prostaglandin, én av rundt
20 lipider, modifisert fra essensielle fettsyrer i
kroppsvevet, som medfører en rekke fysiologiske
effekter i dyr. Prostaglandiner forekommer i
nesten alt kroppsvev og er virksomme ved meget
lave konsentrasjoner, og medfører sammentrekning av glatt muskulatur. Prostaglandin kan
brukes til å indusere abort eller hardt arbeid hos
både mennesker og dyr. Derivater av prostaglandin medfører blodlevring (thromboxan A2)
eller utvidelse (prostacyclin) av blodårene.
Inflammasjonsresponser er også tenkt å involvere prostaglandin da det frigjøres fra skadet vev.
PROSTATE (GLAND): Prostata, blærehalskjertel, prostata kjertel, en kjertel i det hannlige
reproduksjonssystemet som omgir og har en
åpning til urinrøret ved urinblærens basis og
foran rectum hos pattedyr. Prostata produserer
en svakt alkalisk væske (semen) som frigjøres
samtidig med ejakulasjonen av spermiene under
paringen. Væsken aktiverer spermiene og
forhindrer at de klumper seg.
PROSTHESIS: (1) Protese, kunstig lem eller
organ for å erstatte naturlige kroppsdeler; (2)
Erstatningen av en manglende kroppsdel med en
slik protese.
PROSTHETIC GROUP: Prostetisk gruppe, en
tett bundet organisk eller uorganisk komponent til
et protein, med lav molekylvekt og som ikke er et
peptid og som er ansvarlig for den spesifikke
virkningen av et protein. Prostetiske grupper kan
f.eks. være coenzymer som flavin og pyridin,
fettstoffer, fosfatgrupper, karbohydrater eller
metall ioner. Bundet til enzymer er de nødvendige for enzymaktiviteten.

PROTACTINIUM: Protactinium (Pa), radioaktivt
metallisk grunnstoff som hører til actinoidene i
grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 91, atommasse (u) 231,036 og et
smeltepunkt under 1 600oC. Den mest stabile
isotopen prtactinium-231 har en halveringstid på
3,43 x 104 år. Minst 10 andre isotoper er kjent.
PROTAMINE: Protamin, et sterkt basisk globulært protein som består av en enkelt polypeptid
kjede med lav molekylvekt som inneholder store
mengder av aminosyren arginin (67 %) og som
opptrer i assosiasjon med kromosomalt DNA i
spermiene hos fugl og fisk.
PROTANDROUS: Se: Metandric.
PROTANDROUS
HERMAPHRODITE:
En
hermafroditt der de hannlige forplantningsorganene modnes før de hunnlige, dvs. de er
funksjonelle hanner først før de overgår til å bli
funksjonelle hunner. Se: Dichogamy, Metagynic,
Protogynous hermaphrodite og Protogyny.
PROTANDRY (Androgyny, Proterandry): (1)
Protandri, hermafrodittisme der de hannlige
reproduksjonsorganene blir kjønnsmodne før de
hunnlige, dvs. det forekommer først en
produksjon av spermier i de hannlige organer før
produksjonen av egg i de hunnlige organene
(eventuelt i samme organ). Det motsatte er
protogyni. Hos planter refererer protandri til at
støvbærerene (stamen) modnes før de hunnlige
organer (carpel) for derved å kunne forhindre
selvbefruktning (Se: Dichogamy, Homogamy,
Metandric, Metagynic og Protogyny); (2) Hannene dukker opp tidligere i sesongen enn
hunnene, hannene ankommer hekkeplassene før
hunnene.
PROTEAN: (1) Foranderlig, skiftende, tar lett forskjellige former eller meninger; (2) Det å vise stor
variasjon eller diversitet.
PROTEAN PARASITE: Organisme som er parasittisk i larvestadiet, men frittlevende som voksen.
PROTEASE: Protease, ethvert proteolytisk enzym. Se: Proteolysis.

PRO SYNONYMO: Angir at navnet på et takson
ble publisert opprinnelig som et synonym.
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PROTASPIS: Det planktoniske første larvestadium av trilobitter der kroppen er dekket av et
enkelt skjold.
PROTEAN BEHAVIOUR: Adferden hos et dyr
forfulgt av et rovdyr, der byttedyret veksler
mellom forskjellige flukt og unnvikelsesmanøvrer.
PROTEASE (Peptidases, Proteinase, Proteolytic enzyme): Protease, én av en rekke
enzymer som splitter proteinene i mindre
fraksjoner, peptid fraksjoner og aminosyrer;
fordøyelsesenzym som nedbryter (katalyserer)
hydrolysen av peptid bindingene gjennom en
prosess kalt proteolyse. Endopeptidaser kløyver
bindingene innen peptid kjeden, eksopeptidaser
fjerner aminosyrer suksessivt fra en ende av
kjeden. Eksempler på proteaser er produksjonen
av pepsin i magen og trypsin i tynntarmen.
Vanligvis er det behov for en rekke forskjellige
proteaser for å oppnå en fullstendig fordøyelse
av proteinene til aminosyrer.
PROTEASOME: Proteasome, et kompleks av
proteiner som forekommer i cellenes cytoplasma
der de nedbryter celleproteiner til mindre peptid
enheter. I cellen spiller de en viktig rolle i
nedbrytning av skadete proteiner og kontrollen av
funksjonaliteten til proteiner, spesielt i situasjoner
der cellene er utsatt for stress.
PROTECT: (1) Beskytte, verne, sikre, dekke,
vokte, bevare fra å bli ødelagt, destruert, skadet,
stjålet eller angrepet; (2) Opprettholde status eller
integritet, spesielt gjennom lovgarantier.
PROTECTANT: Kjemisk agens som hvis behandlet med agensen, forhindrer forekomst av
spesielle sykdommer, spesielt plantesykdommer.
Se: Eradicant og Prophylactic.
PROTECTED AREA: Beskyttet område, vernet
område, geografisk avgrenset område som er
utpekt, regulert og forvaltet med sikte på å
oppfylle bestemte målsetninger for bevaring; et
område, offentlig eller privat eid, som er opprettet
gjennom lov, og som skal forvaltes slik at det
opprettholdes i så naturlig tilstand som mulig.
PROTECTED NAME: Se: nomen protectum.

PROTECTIVE COLOURATION (Protective
mimi-cry): Beskyttelsesfarger, farger som
kamuflerer kroppen hos dyr slik at de går iett med
omgivelsene (bakgrunnen) og dermed blir
vanskelig å få øye på for en predator hvis de
holder seg i ro. De fleste dyr har farger som har
en overlevelsesverdi. Se: Batesian mimicry,
Cryptic colouration, Mimicry og Müllerian mimicry.
PROTEIFORM (Variable): Det å kan ta forskjellige former, være variabel.
PROTEIN (Albumins): Protein (tidligere kalt
albumin pga. tilstedeværelsen i eggehvite), et
molekyl sammensatt av én eller flere polypeptidkjeder oppbygd av aminosyrer (Se: Amino acids),
dvs. en polymer av aminosyrer hektet til
hverandre gjennom peptidbindinger (kovalent
binding mellom den ene aminosyrens carboxyl
gruppe til aminogruppen i den andre aminosyren
under tap av ett vannmolekyl), og som kan
omfatte to eller flere polypeptid kjeder. Generelt
er proteiner store og komplekse, organiske
makromolekyler (foldete polymerer) som forekommer i alle levende organismer, og består av
karbon, hydrogen, oksygen og nitrogen (mange
inneholder også svovel); molekylvekten er fra 6
000 til mange millioner. Proteinene er essensielle
for strukturen og funksjonen til alle levende
organismer da enzymene som katalyserer de
kjemiske reaksjonene, er proteiner, mens andre
proteiner har strukturelle oppgaver (keratin,
brusk, kollagen), fungerer som hormoner
(insulin), respiratoriske pigmenter (hemoglobin),
kontraktile elementer (aktin, myosin) eller
antistoffer, eller frakter substanser inn og ut av
cellene (membran proteiner). Proteiner kan derfor
betraktes som de viktigste funksjonelle molekylene i cellene. Omkring 22 aminosyrer forekommer i de naturlige proteinene, der deres
rekkefølge er genetisk bestemt av cellen som
lager proteinet; aminosyresekvensene reflekterer basesekvensen hos det DNA som koder for
proteinet. Enkle proteiner består bare av
aminosyrer, konjugerte proteiner er aminosyrer
sammen med et ikke-protein (Se: Prosthetic
group). Proteinkjedene folder seg på en karakteristisk måte, noe som bringer funksjonelle
grupper nær hverandre og kan gi katalytisk aktive
sentre. Det er spesielt den tredimensjonale
strukturen til proteinet (konformasjonen) som
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bestemmer proteinets biologiske egenskaper,
d.v.s. strukturelle, enzymatiske, antibiotiske eller
hormonelle funksjon. Proteiner kan klassifiseres i
fire nivåer basert på proteinkonformasjonen: (a)
Primærstrukturen (den spesifikke aminosyre
sekvensen i en polypeptid kjede som er bestemt
gjennom transkripsjonen og senere translasjonen
av genet (Se: Cistron), (b) sekundær strukturen
(de regelmessige vindinger opprettholdt ved hjelp
av hydrogenbindinger), (c) tertiær strukturen (den
tredimensjonale folding av kjeden om seg selv,
opprettholdt ved hjelp av disulfid-broer og ikkekovalente bindinger, såkalte hydrofobe interaksjoner), og (d) kvartær strukturen (arrangeringen av flere enn én polypeptid kjede til stabile
protein molekyler). Proteinene omfatter to
hovedformer: (a) Globulære proteiner som er
kompakte, runde molekyler og vanligvis vannløselige. De omfatter bl.a. enzymene (som katalyserer de biokjemiske reaksjonene), antistoffene
(som binder seg til fremmede stoffer i organismen), hemoglobin (som binder oksygen), visse
hormoner (som insulin) og lagringsproteiner (som
kasein i melk og albumin i eggehvite), og (b)
fibrøse proteiner som generelt er uløselige i vann
og har en form som gir styrke og elastisitet. Blant
disse finner vi kollagen og keratin, og aktin og
myosin som er årsaken til muskelkontrasjonene.
Hvis proteiner varmes opp til over 50 oC eller blir
utsatt for sterke syrer eller baser, mister proteinene sin tertiære struktur og kan danne uløselige
koagulater som inaktiverer deres biologiske
egenskaper. Proteiner som er nødvendig for
vekst og reparasjoner av kroppsvev, omfatter 22
aminosyrer. Kroppen kan syntetisere 13 av dem,
de andre 9 som kalles essensielle aminosyrer,
må tilførers via maten. Proteinene gir kroppen
energi og varme, kreves for produksjon av
hormoner, antistoffer og enzymer, og for å
opprettholde kroppens syre/base-balanse. Se:
Amino acid, Antibody, Enzyme, Peptide og Polypeptide.
PROTEINACEOUS: Som er relatert til, ligner,
inneholder eller er et protein.
PROTEINASE: Se: Protease.
PROTEIN ENGINEERING: Teknisk forandring av
proteinstrukturen for å skape nye proteinprodukter, særlig metodene for å forandre og
forbedre enzymer.

PROTEIN POLYMORPHISM: Protein polymorfisme, polymorfisme innen en populasjon av
proteinprodukter fra ett locus; minst to genetiske
allel varianter ved ett locus i en populasjon. Se:
Allozyme, Locus og Polymorphism.
PROTEIN
SEQUENCE
PHYLOGENETICS:
Metodikk som benyttes til å bestemme de genetiske relasjonene mellom forskjellige organismer, gjennom å bestemme aminosyre sekvensene til sammenlignbare proteiner, ofte
cytokrom c som finnes hos de fleste organismer.
Kunnskap om den genetiske koden gjør det mulig
å beregne det minimumsantall av nukleotid
forandringer som kreves for å produsere den
observerte forandringen i aminosyresekvensene.
Det antas at desto større forskjellene er, jo
mindre er den fylogenetiske relasjonen mellom
organismene. Sammenligning av aminosyresekvenser mellom forskjellige arter, er en metode
for å studere grad av slektskap mellom dem.
PROTEIN SEQUENCING: Protein sekvensering,
analytisk, automatisert teknikk for å bestemme
aminosyresekvensen i et protein eller i de
peptider proteinet består av. Se: Protein
sequence phylogenetics.
PROTEIN SYNTHESIS: Protein syntese, prosessen som levende celler benytter for å
arrangere aminosyrer lineært til proteiner
gjennom bruk av den genetiske informasjonen
som er lagret i kromosomenes DNA, og den
videre transkripsjonen til mRNA med hjelp av
rRNA, tRNA og forskjellige enzymer (Se: RNA).
Hvilke av de ca. 20 aminosyrene (byggestenene),
rekkefølgen og antallet, bestemmer proteinets
egenskaper. Prosessen omfatter i mer detalj, en
oversettelse av en DNA templett i cellekjernen
gjennom en komplementær baseparing, transkripsjon (Se: Transcription), og dannelse av en
budbringer RNA molekyl (mRNA) katalysert ved
hjelp av RNA polymerase. Oversettelsen, translasjonen, av dette spesifikke mRNA molekylet,
foregår i ribosomene. Den lineære sekvensen av
aminosyrene i det spesielle proteinet som
dannes, bestemmes av sekvensen av nukleotidene i mRNA. Ribosomene består av to ulike
underenheter bundet sammen av magnesiumioner og inneholder omtrent like mengder rRNA
og proteiner. Når 5' enden av mRNA beveger seg
gjennom ribosomet dannes den voksende
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polypeptidkjeden. tRNA kalles de molekylene
som overfører aminosyrene til den voksende
polypeptid kjeden. Først når 3' enden av mRNA
har beveget seg gjennom ribosomet, frigjøres det
nydannede protein. Se: Expression of genes,
mRNA, tRNA, Ribosome og Translation.
PROTELEAN PARASITE: Se: Protean parasite.
PRO TEMPORE (Pro temp., p.t.): Pro tempore,
for tiden. Se: p.t.

PROTERANDRY: Se: Protandry.
PROTEROGENESIS: Proterogenese, unge former som er (tilsynelatende) like voksne former;
teorien at nye evolusjonære trekk kan opptre
plutselig hos stamfedrenes juvenile stadier for
deretter å bli evolusjonært forskjøvet mot det
adulte stadiet hos avkommet. Se: Neoteny og
Recapitulation.
PROTEROGYNY: Se: Dichogamy.

PROTEOLYSIS: Proteolyse, den hydrolytiske
nedbrytningen (dekomponeringen) av proteiner til
peptider og aminosyrer, dvs. enklere og løsbare
produkter, ved hjelp av proteolytiske enzymer
(endo- og eksopeptidaser), en prosess som
spesielt skjer under fordøyelsen. Se: Protease.

PROTEROGYNOUS DICHOGAMY: Se: Dichogamy.

PROTEOLYTIC: Proteolytisk, som er relatert til,
karakterisert ved eller forårsaker proteolyse (Se:
Proteolysis); hydrolytisk oppdeling, splitting av
proteiner i mindre underenheter (polypeptider og
aminosyrer.).

PROTEROZOIC: Proterozoikum, proterozoiske
æra i jorden historie fra slutten av Archaen fra ca.
2 500 millioner år siden til starten av
Phaenerozoic for ca. 5 743 millioner år siden.
Proterozoikum kan sies å omfatte tre underæra:
(a) Tidlig Proterozoikum, (b) mellom Proterozoikum, og (c) sen Proterozoikum. Se: Archaen,
Geological time scale og Phaenorozoic.

PROTEOLYTIC ENZYME: Se: Protease og Proteolysis.
PROTEOME: Proteom, det totale kompleks av
proteiner som er tilstede eller kan uttrykkes av et
genom i en celle, vev eller organisme ved en gitt
tid og under spesifiserte miljøbetingelser. Proteomics, proteomikk, studiet av proteomet. Se:
Genom.
PROTEOMICS: Proteomikk, gren av bioteknologien som studerer og analyserer alle proteinene
som kodes av et gitt genom, dvs. analyserer
uttrykningen, lokaliseringen, strukturene, funksjonene og interaksjonene av proteinene som
produseres av genene i en gitt celle, vev eller
organisme. Den innhentede informasjonen
organiseres i databaser og tillempes videre
avhengig av formål.
PROTEOPLAST: Proteoplast, type plastid som
inneholder en krystallinsk, fibrillær eller amorf
masse av proteiner. Se: Plastid.
PROTERANDROUS DICHOGAMY: Se: Dichogamy.

PROTEROTYPE: Den originale, primære typen,
inkludert alt materiale som den originale typen
ble beskrevet ut fra. Se: Type.

PROTHALLUS (pl. Prothalli, Prothallium): Prothallus, frittlevende, flercellet og uavhengig
gametofytt generasjon hos bregner og visse
andre primitive planter (som moser). Hos enkelte
arter har prothallus både hannlige og hunnlige
organer, andre arter igjen kan ha adskilte
hannlige og hunnlige prothalli.
PROTHETELY: Aksellerert kjønnsmodning hos
insekter som resulterer i dannelsen av en voksen
(imago) som fortsatt har beholdt larve eller puppe
karakterer; neoten voksen som har gjennomgått
færre enn det normale antall hudskifter. Se:
Hysterotely, Metathetely og Neoteny.
PROTHROMBIN: Se: Blood clotting.
PROTIST: Protist, mikroskopisk organisme ofte
plassert i et eget underrike (Se: Protista), men
generelt betraktet som et uformelt (trivial-)navn
for en rekke eukaryotiske autotrofe (alger),
heterotrofe (protozoer) eller saprotrofe (sopp)
mikroorganismer uten differensiert eller spesialisert vev. Protister som er en parafyletisk gruppe
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(Se: Paraphyly), er éncellede (unicellular,
noncellular) mikroorganismer, men også enkelte
flercellede (multicellular) organismer er regnet
med i gruppen (opprinnelig ble bakterier
inkludert). Se: Protistology, Protoctista og Protozoa.
PROTISTA: Protista, et underrike som består av
omkring 30 adskilte rekker (Phyla) med relativt
enkle, udifferensierte, organismer, inkludert encellede alger, primitive sopp (slimsopper) og
protozoer (dyre-lignende, mobile protister som
mangler plastider); eukaryotiske encellede
organismer. De deler med plantene og dyrene,
den eukaryotiske celletypen (har ekte nukleus,
cilium og 9+2 undulipodium; mitokondrier og
plastider er ofte til stede). Forskning de siste ti-år
har imidlertid vist at å klassifisere encellede
organismer som én gruppe, adskilt fra de
multicellulære, er uholdbart. Mange flercellede
dyr er nærmere i slekt med encellede, enn med
andre flercellede. I nyere klassifikasjon, er
Protista erstattet med termen Protoctista. Termen
Protista er imidlertid fortsatt i bruk, men ofte i mer
begrenset mening. Se: Kingdom, Protist,
Protistology, Protoctista og Protozoa.
PROTISTAN: Protistan, eukaryotisk organisme
klassifisert i riket Protista. Noen slike organismer,
tidligere klassifisert som protozoer, blir ofte
betraktet som dyr mht. nomenklatur, og som da
blir underlagt Kodens bestemmelser. Se: Code
og Protista.
PROTISTOLOGY: Protistologi, den gren av
biologien som studerer protister, en meget divers
og parafyletisk gruppe av eukaryotiske organismer. Protistologien overlapper tradisjonelle
disipliner som studiet av alger (phycology), sopp
(mycology) og protozoologi, studiet av protozoer.
(«Society of Protozoologists» (etablert 1947), er
omdøpt (etablert 2005) «Society of Protistologists»). Se: Protista.
PROTO-: (1) Prefiks som betyr først, først i tid, i
begynnelsen; (2) Primær, primitiv, original, først
formet, først dannet; (3) Opprinnelig form av en
definert substans; (4) Den opprinnelige språkform
til en gruppe relaterte språk eller dialekter.
PROTOANDROUS: Se: Dichogamy.

PROTOBIOGENESIS: (1) Protobiogenese, teorien om livets opprinnelse som antyder at livet
oppsto gjennom en spesiell overnaturlig kreasjon,
dvs. en spontan generering av liv, og i former
som senere ikke gjennomløper forandringer (Gud
skapte liv i løpet av seks dager, mennesket den
sjuende dagen); (2) Katastrofismeteorien, teorien
som sier at etter en hvis tidsperiode (age), vil
jorden oppleve en plutselig katastrofe som dreper
nesten alle levende organismer, Gud skaper da
nytt liv og nye generasjoner fra uorganisk
materie. Se: Abiogenesis.
PROTOBIOS: Mikroskopiske livsformer.
PROTOBLAST: (1) Protoblast, naken celle, protoplasma uten cellevegg; (2) Blastomeren av et
segmentert egg som fungerer som startcelle for
utviklingen av en gitt kroppsdel eller organ (Se:
Blastomere).
PROTOCARYOTE: Se: Prokaryota.
PROTOCELL (Protobiont): Protocelle, den første, selvorganiserende, hypotetiske prebiotiske
kule- eller celle-lignende mikrostruktur som
regnes som forløper for de første cellene, selve
livets opprinnelse. Det største evolusjonære
spørsmål vi har, er hvorledes slike enkle
protoceller kunne oppstå og hvorledes de kunne
gjennom reproduksjon, variere på en slik måte at
nye biologiske strukturer kunne oppstå; med
andre ord, gjennomløpe en biologisk evolusjon.
PROTOCHORDATE: Protochordata, trivialnavn
som viser til utdødde og nålevende virvelløse
chordater uten kranium (Cephalohordata og
Urochordata).
PROTOCOOPERATION (Cooperation): Protocooperasjon, fakultativ ikke-obligatorisk symbiose
(men ikke fakultativ mutualisme) mellom to arter,
der begge partene i assosiasjonen har fordel av
relasjonen mer eller mindre samtidig, men uten å
være avhengig av den. I en blandet gruppe av
mikroorganismer, en interaksjon mellom to (eller
flere) forskjellige individer der hvert individ har
fordel av det andre individets aktiviteter (f.eks.
der et individ produserer en substans som
fremmer veksten av det andre individet), men
hvor interaksjonen ikke er obligatorisk for noen
av partnerne. Se: Symbiosis.

403

PROTOCTIST: (1) Se: Protist og Protista; (2)
Protoktist, organisme i Riket Protoctista i et
taksonomisk system med fem riker, og som
omfatter eukaryote (autotrofe og heterotrofe)
encellede (protister) mikroorganismer ved siden
av også større fylogenetisk relaterte, flercellede
organismer. Ingen protoktister danner embryo.
Protoktista refererer spesielt til de encellede
medlemmene av gruppen (Se: Protoctista).
PROTOCTISTA: Protoktista, protoktister, et rike
av organismer definert ved eksklusjon innen
superriket Eukaryota, dvs. de som verken er dyr
(Animalia), planter (Plantae), sopp (Fungi), eller
prokaryoter (Archaezoa, Eubacteria). Protoktistene omfatter mange rekker (Phyla) av solitære
encellede mikroorganismer, men også større
fylogenetisk relaterte, flercellede (koloniale)
organismer som tang og tare. De primært encellede formene er tidligere klassifisert som protister (Se: Protista). Næringsopptaket kan være
direkte, gjennom absorpsjon (heterotrofe) eller
fotoautotrofisk (med kloroplaster). De er utstyrt
med undulipodier og cilier med tubilin mikrotubuler (9 + 2), mitokondrier, plastider er ofte til
stede, de mangler embryo og komplekse celle-tilcelle kontaktpunkter (desmosomer) og kan ha
både aseksuell eller seksuell reproduksjon. De
adskilles fra bakterier gjennom organiseringen av
DNA i form av kromosomer i en kjerne. Antall
kromosomer kan være fra 2 til 16 000. Protoktistene som fremviser stor seksuell, genetisk,
utviklingsmessig og molekylær variasjon, omfatter bl.a. diatomeer, dinoflagellater, ciliater,
amøber, malaria, slimsopper, brunalger og andre
alger, og tallrike andre grupper. Se: Kingdom,
Protoctist og Protozoa.
PROTOGENE: (1) Protogen, dominant allel eller
gen (Se: Allogene); (2) Hypotetisk primær,
muterbar enhet istand til replikasjon; antatt å ha
oppstått fra ikke-levende materie og regnet som
forløperen for livende organismer. Se: Protocell.
PROTOGENESIS: (1) Protogenese, den tidligste
embryologiske utvikling frem til gastrulasjonen;
(2) Reproduksjon gjennom knoppskyting.
PROTOGYNE: En normal hunn som ligner en
hann av samme art. Se: Deutogyne og Primogyne.

PROTOGYNOUS HERMAPHRODITE (Metagynic): En hermafroditt der de hunnlige forplantningsorganene modnes før de hannlige, dvs. de
er funksjonelle hunner først før de overgår til å bli
funksjonelle hanner. Se: Dichogamy, Metagynic,
Protandrous hermaphrodite og Protogyny.
PROTOGYNY (Proterogyny): (1) Protogyni,
tilstanden der de hunnlige reproduksjonsorganene når kjønnsmodning før de hannlige,
dvs. hermafrodittiske organismer der de hunnlige
kjønnsorganene modnes før de hannlige modnes
og danner spermier slik at selvbefruktning
forhindres. Hos planter refererer protogyni til at
det hunnlige organet (carpel) kjønnsmodnes før
de hannlige støvbærerne (stamen) slik at
selvbefruktning ikke kan forekomme; (2)
Hunnene dukker opp tidligere i sesongen enn
hannene; hunnene ankommer hekkeplassene før
hannene. Se: Dichogamy, Homogamy, Metandric, Metagynic og Protandry.
PROTOKARYOTE: Se: Prokaryota.
PROTOLOGUE (Protolog): Den originale
beskrivelsen av et vitenskapelig navn; alt
materiale, tekst og figurer, diagnose og synonymer, tilknyttet et nytt publisert navn. Se: Valid
publication.
PROTOMORPHIC: Se: Primordial.
PROTON (p, p+): Proton, stabil, subatomisk,
elementærpartikkel (hadron) som bærer en
positiv ladning med samme størrelse, men
motsatt elektronets, og som danner kjernen i
hydrogen atomet. Protoner og nøytroner med en
masse tilnærmet én atom masseenhet (1 D)
refereres til kollektivt som nukleoner. Én eller
flere protoner forekommer i kjernen hos alle
atomer, der antallet (atomtallet, Z) er en viktig
definerende egenskap til grunnstoffet. Hvert
grunnstoff har et unikt antall protoner. Protonet
(som nøytrobnet) består av tre valens kvarker, de
minste byggestenene (punktformige elementærpartikler; Se: Quark) i naturen. Protonet har en
masse på 1,672614 x 10-27 kg (1 836,2 ganger
elektronets masse).
PROTONEMA: Protonema, den typisk filamentøse veskten eller unge formen som oppstår etter
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spiringen av en spore fra moser eller lav og som
utvikler seg videre til en moden gametocytt.
PROTONEPHRIDIUM: Protonefridium, enkle,
meget primitive ekskresjonskanaler hos enkelte
virvelløse dyr som opprettholder den osmotiske
balanse, vanligvis utstyrt med flammeceller. Se:
Flame cell.
PROTONYMPH: Protonymfe, ungt stadium av
midd med fire par ben og enkle genitalier, og som
er utviklet fra et stadium med tre legger.
PROTON MICROSCOPE: Proton mikroskop,
mikroskop tilsvarende elektronmikroskopet, men
som benytter protoner istedenfor elektroner. Se:
Electron microscope.
PROTON NUMBER: Se: Atomic number.
PROTON PUMP: Proton pumpe, et proteinkompleks som transporterer protoner (H+) over
biologiske membraner for å gi en høyere proton
konsentrasjon på den ene siden av en membran i
forhold til motsatt side. Prosessen krever energi,
f.eks. i form av ATP. Konsentrasjonsgradienten
utnyttes av cellen til en rekke funksjoner, også til
transport over cellemembranen av ioner og små
molekyler.
PROTO-ONCOGENE: Gen som er til stede i en
normal celle som utfører normale cellefunksjoner,
men som kan bli et onkogen under visse
betingelser. Se: Oncogene.
PROTOPHYTA: (1) Protofyta, encellede planter,
de enkleste mest primitive planter; tilsvarer protozoer (Se: Protozoa); (2) Divisjon i planteriket som
iht. et klassifkasjonssystem omfatter blågrønnalger, bakterier og virus.
PROTOPLASM (Sarcode): Protoplasma, celleslim, alt innhold i en levende celle, inkludert
kjernen; det levende, komplekse, fargeløse,
gjennomskinnelige og kolloidale innholdet i en
celle som utgjør den fysiske basis for liv og fyller
alle cellene i ethvert levende vesen. Cellens
innhold er ikke uniform, udifferensiert (et
«protoplasma»), men sterkt differensiert, noe
som først ble iaktatt ved hjelp av elektronmikroskopi fra 1940-tallet av. Protoplasmaet
omfatter både cytoplasmaet (med plasma-

membranen) utenfor kjernen, og nukleoplasmaet
inni kjernen (eller nukleoiden) og alle de
forskjellige organellene og plastidene, og
blandingen av vann og andre stoffer (proteiner,
lipider, karbohydrater, mineralsalter, etc.). Men
protoplasmaet omfatter ikke de store vakuolene,
sekresjonene og nylig fortært materiale. Hos
enkelte organismer kan cytoplasmaet være
videre oppdelt i et ytre ektoplasma og et indre
endoplasma. Protoplasmaet har evnen til å
forandre tilstand fra tynt- til tyktflytende, og har
også den fundamentale egenskapen til levende
materie, å kunne absorbere og assimilere mat,
respirere og produsere energi og respondere på
ytre stimuli. Protoplasmaet er meget variabelt og
neppe identisk mellom noen organismer. Termen
protoplasma benyttes nå i liten grad, i stedet
benyttes nukleoplasma og cytoplasma. Se: Cytoplasm og Nucleoplasm.
PROTOPLAST (Energid): (1) Prototype, arketype, en modell, først formet; (2) Stamfar, første
personen i en familie eller utviklingslinje; (3)
Plantecelle der celleveggen er fjernet; (4) Det
totale innhold i en arkebakterie, bakterie eller
sopp der materialet på utsiden av plasmamembranen, er enzymatisk fjernet (for å
eksponere cellemembranen); (5) Det totale
levende innholdet i en enkelt celle, både kjernen
og det membranbundne cytoplasmaet (Se:
Protoplasm).
PROTOPLAST MEMBRANE: Se: Cytoplasmic
membrane.
PROTOPOD LARVA: Protopod larve, meget lite
differensiert larve hos enkelte parasittiske veps
og tovinger.
PROTOSCOLEX: Protoscolex, juvenile bendelmarkhoder (scoleces) som dannes gjennom
knoppskyting i en coenurus eller hydatid
metacestode hos (taeniide) bendelmark. Se:
Coenurus og Hydatid metacestode.
PROTOSEXUAL: Protoseksuell, organismer som
oppnår genetiske rekombinasjoner gjennom
konjugasjon og transduksjon. Se: Conjugation,
Eusexual og Transduction.
PROTOSPECIES: Den foruteksisterende formen
eller typen som andre arter utviklet seg fra.
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PROTOSTOME: Innen embryologi, protostom,
«første munn», munn som utvikles fra blastoporen; metazoer med spiral kløvning og der
mesodermen kan spores tilbake til en enkelt celle
i blastulaen. Protostomer omfatter dyregrupper
som leddmarker, bløtdyr, leddyr, rundmarker og
en rekke andre mindre dyregrupper (phyla). Se:
Blastophore, Blastula, Deuterostome og Mesoderm.
PROTOSTOMIA: En tidligere hovedgruppe av
bilaterale dyr, inkludert leddmarker, bløtdyr og
leddyr. Se: Protostome.
PROTOTHECOSIS: Sykdom hos mennesker og
dyr som skyldes en encellet eukaryotisk mikroorganisme, vanligvis Protheca zopfii. Sykdommen medfører lokaliserte sår i huden, og kan
opptre som en fatal, systemisk form, oftest i dyr.
PROTOTROPH: Prototrof, enhver (mikro)organisme som kan syntetisere sine næringsstoffer fra
uorganisk materiale. Se: Auxotroph.
PROTOTROPHIC: (1) Prototrofisk, det å ha normale ernæringsmessige krav eller krav lik villtypen (Se: Autotrophic); (2) Det å ikke ha
spesifikke næringsmessige krav; (3) Det å ete
kun på uorganisk materiale (mikroorganisme som
kan syntetisere alle sine aminosyrer, nukleinsyrer, vitaminer og andre cellulære bestandeler,
fra uorganiske næringsemner); (4) Det å oppta
ernæring fra kun en enkelt næringskilde
(prototropisme); (3) Ernæringsmessig, uavhengig celle (Se: Auxotrophic cell).
PROTOTYPE: Prototype, den originale typearten, den primitive eller opprinnelige form eller
type.
PROTOZOA (Protozoan, Protozoans, Protozoon): Protozoer, urdyr, bevegelige, heterotrofe,
encellede, dyre-lignende protister (protozoer hvis
mer natur av dyr; protofytter, urplanter, hvis mer
natur av planter). Protozoene som omfatter en
meget variabel gruppe av vanligvis mikroskopiske (mikrozoer), eukaryotiske organismer med
en klart definert kjerne og spesialiserte organeller, cilier eller flageller, forekommer vanligvis
som frittlevende heterotrofer i alle typer habitater,
og også som symbionter, kommensaler, mutualister eller parasitter i andre organismer, andre

igjen eter og lever som dyr. Protozoene er meget
variable og utgjør ingen naturlig gruppe da de
omfatter alt fra dyre-lignende til plante-lignende
former; noen danner også kolonier. Protozoer er
meget viktige for opprettholdelsen av våre
økosystemer der de vanligvis nedbryter dødt
organisk materiale og avfall, men de kan også
opptre som meget alvorlige parasitter på
mennesket. Da protozoene er heterotrofe og
mange er bevegelige, ble protozoene tidligere
betraktet som et underrike (eller Rekke) innen
dyreriket (Animalia). Men ikke lengre da
protozoene har kun en ting til felles, at de ikke er
flercellede (men kan danne kolonier). Protozoene
har også vært gruppert som et underrike av
Protista eller Protoctista; de tidligere hovedgruppene av protozoer utgjør da rekker (Phyla)
der de viktigste er Sarcomastigophora (bl.a.
flagellater, amøber), Ciliophora (ciliater) og
Apicomplexa (sporozoer). De tidligste kjente
protozoene levde i Prekambrium. Se: Kingdom,
Protoctista, Protista og Protozoan diseases.
PROTOZOAN DISEASES: Protozoiske sykdommer, infeksjonssykdommer på mennesket som
heldigvis forekommer sjeldent i Scandinavia, men
som kan importeres: (A) Blant flagellatene: (a)
Leishmaniose (Leishmania spp., forekommer
intracellulært), (b) trypanosomiose (Trypanosoma
spp., sovesyke) og Chagas sykdom (T. cruzi,
forekommer i blod, lymfatisk vev og sentralnervesystemet), (c) trichomoniose (Trichomonas
vaginalis, forekommer genitalt og i urintrakten),
og (d) giardiose (Giardi intestinalis, gir
tarminfeksjon, flagellær diaré); (B) blant amøber:
Amøbedysenteri (Entamoeba histolytica, i tarm,
men med mulig ekstraintestinal infeksjon i lunger
og lever); (C) Blant sporozoer: (a) Malaria
(Plasmodium spp., forekommer i lever og røde
blodceller), (b) toxoplasmose (Toxoplasma gondii, forekommer intracellulært), Pneumocystis
carinii (luftveisinfeksjoner), og (c) isosporiose
(Isospora belli og I. hominis, begge gir tarminfeksjoner); (D) Blant ciliater: Balantidial
dysenteri (Balantidium coli, forekommer i tarm).
PROTOZOEA: Protozoea, den tidlige zoeale
fasen i larveutviklingen som en kan finne hos
krepsdyrene.
PROTOZOOLOGY: Protozoologi, det biologiske
studiet av protozoer. Se: Protozoa.
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PROTOZOON: Se: Protozoa.
PROTOZOOPHILOUS: Bestøvning av visse
akvatiske planter ved hjelp av protozoer eller
andre mikroskopiske organismer.
PROTRUSIBLE: Se: Eversible.
PROTRUSILE: Det å kunne forlenges, støtes ut,
være uttrekkbar, eller kunne trekkes inn. Se:
Eversible.
PROTUBERANCE: (1) Fremspring (protrusion),
utbuling (bulge), utvekst (lump), knopp (knob),
hevelse (swelling); (2) Kvaiteten eller tilstanden å
være fremstikkende.
PROV. (Provisorius): Forkortelse for provisorisk,
foreløpig.
PROVABLE: (1) Beviselig, påviselig; (2) Vise seg
viktig eller kapabel; (3) Teste sannheten,
gyldigheten, verdien eller kvaliteten av noe; (4)
Lære, finne ut gjennom erfaring; etablere gjennom logikk, sannheten, eksistensen eller gyldigheten av noe;
PROVE: (1) Bevise, godtgjøre, påvise, etablere
sannheten eller gyldigheten av noe gjennom
bevis eller argumentasjon. Proven, bevist; (2)
Demonstrere gyldigheten av en hypotese eller
forslag; (3) Underlegge noe en test; (4) Lage en
prøve, korrektur, korrekturtrykk; (5) Utprøve,
finne ut, lære gjennom erfaring; (6) Vise seg, bli.
PROVENANCE: (1) Proveniens, opprinnelsessted; (2) Det historiske (dokumenterte, autoriserte) eierforholdet til et objekt, eller dokumentene som autoriserer et slikt objekt.
PROVENTRICULUS: Kjertelmage, den fremre
del av magesekken hos fugl der sekresjonen av
fordøyelsesenzymer foregår; mat passerer
kjertelmagen til muskelmagen.
PROVINCE: (1) Provins, geografisk større område, mindre enn et kontinent, men større enn en
region, og som er relativt ens med tanke på (i det
minste) enkelte karakterer og som derfor kan
studeres som et hele; (2) Innen biogeografi,
faunaprovins, spesiell samling av dyrearter som
adskiller seg fra andre nærliggende provinser

eller som representerer en sone karakterisert ved
en 25 - 50 % endemisk fauna og flora.
PROVIRUS: Provirus, et latent DNA virus genom
innlemmet i en vertscelles genom, men uten å bli
uttrykt. Proviruset kan imidlertid spontant bli
aktivisert eller som en respons på visse stimuli,
og dermed produsere komplette viruspartikler.
Provirus er analoge til profager og kan gi
informasjon om transformering av vertscellen.
Provirus representerer mutagener som også kan
oppta gener fra vertens genom, og da ikke bare
oncogener. Det medfører at de ligner på de
flyttbare genetiske elementene. Blant Retroviridae er DNA et transkript av RNA genomet. Se:
Oncogene og Transposable genetic element.
PROVISION: (1) Innen taksonomi, Se: Code; (2)
Bestemmelse, reglement, utsagn i et normativt
dokument. En provisjon foreligger i form av
redegjørelse, instruks, anbefaling eller krav; (3)
Forråd, forsyning, proviant, proviantere. Provisions, proviantering, forpleiing, næringsmiddel,
det å skaffe mat til ungene.
PROXIMAD: Mot enden eller den delen som er
nærmest kroppen.
PROXIMAL: (1) Proksimal(t), umiddelbar(t), nær
til (proximate); (2) Lokalisert nærmest et organs
opprinnelse, festepunkt, tilknytningspunkt, et eller
annet definert punkt eller kroppens midtlinje. Se:
Basal, Distal og Mesial.
PROXIMATE: (1) Proksimat, umiddelbart foregående eller påfølgende i tid, rom eller rekkefølge, orden; (2) Meget nær, snart forestående;
direkte eller umiddelbart (close, imminent). Se:
Ultimate.
PROXIMATE FACTOR: Nærmeste faktor, den
direkte, umiddelbart foregående eller påfølgende
utløsende faktor eller forhold, f.eks. temperaturen
eller fuktigheten som har direkte effekt på et dyrs
aktivitet. Proksimale i motsetning til ultimate
faktorer, omfatter de nære faktorene som virker
direkte på organismene som omgivelsene de er
genetisk tilpasset eller har preferanser for. Se:
Ultimate factor.
PROXIMITY (Closeness): Nærhet, kvaliteten,
tilstanden eller det tilfelle å være nær, nærmest.
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PROXIMO: Av eller som skjer i påfølgende
måned, måneden etter nåværende måned. Se:
Instant og Ultimo.

samfunn som er dannet i områder med
sanddyner som kan vandre, dvs. forflytte seg på
grunn av vindpåvirkninger. Se: Psamathophilous
og Psammosere.

PRP (PrP): Forkortelse for: Prion protein.
PRUDENCE: (1) Praktisk klokskap, omtanke,
vise god dømmekraft, sunn fornuft, omtanke i
planlegging for fremtiden; (2) Forsiktig, varsom,
grundig, omstendig med tanke på fare eller risiko.
(Prudent, klok, forsiktig.)
PRUDENT SPECIES: Se: Equilibrium species.
PRUNE: (1) Beskjære, stusse (trær, planter); (2)
Sviske, tørkede plommer (Se: Plum).
PRZIBRAM’S RULE: En empirisk vekstlov, ettersom volumet øker med kubikkroten (tredjeroten)
øker arealet med kvadratroten (andreroten).
PS (ps): Forkortelse for: (1) Picosekund (Se:
Picofarad); (2) Postskriptum, etterskrift, informasjonstillegg eller bemerkninger til en allerede
skrevet tekst. PPS, etter etterordet (etc.).
PSAMATHIUM: Samfunn på en sandstrand ved
havet.
PSAMATHOPHILUS (Psamathophile): Det å
leve og trives på sandrike havstrender. Se:
Psammophilous.
PSAMMOBIA: (1) Som lever i sand; (2) Psammobia, muslingslekt.
PSAMMOBIONTIC: Se: Sabulicolous.
PSAMMOFAUNA: Psammofauna, dyr som er
assosiert med et sandholdig substrat, lever i
sandrike områder.

PSAMMOSERE: Psammosere, økologisk suksesjon i et område under forandring. Se: Psammophilous og Sere.
PSEUD- (Pseudo-): Prefiks (psevdo-) som betyr
falsk, uekte, som ligner.
PSEUDAPOSEMATIC
Batesian mimicry.

COLOURATION:

Se:

PSEUDEPISEMATIC (Pseudosematic): Pseudepisematisk, karakterer, karaktertrekk eller egenskaper som tjener som et falskt faresignal eller
advarsel. Se: Episematic, Antepisematic, Proepisematic og Sematic.
PSEUDERGATE: Medlem av en arbeiderkaste
hos termitter som gjennom metamorfose kan bli
kjønnsmoden.
PSEUDOALLELE: Pseudoallel, gen som fremviser pseudoallelisme, én av to eller flere nært
tilknyttede gener på et kromosom som oppfører
seg som et enkelt allel par i funksjon, men som
okkuperer forskjellige, men nært lokaliserte loci
på homologe kromosomer og kan adskilles
gjennom overkrysninger under meiose. Se:
Paraloci og Pseudogene.
PSEUDOANISOGAMETY:
Pseudoanisogami,
forekomst av gameter av forskjellig størrelse,
men der forskjellene ikke er knyttet opp til
forskjeller i kjønn.
PSEUDOCARP (Accessory fruit): Falsk frukt,
frukt som har andre forstørrede strukturer i tillegg
til dem dannet fra ovariet.

PSAMMOLITTERAL: Sandstrand, strandsone.
PSAMMON (Mesopsammon): Psammon, den
mikroskopiske fauna og flora som beveger seg
eller lever mellom sandpartiklene (interstitielt) i
strandsonene ved ferskvann og sjø. Se: Benthos.
PSAMMOPHILOUS: Det å leve og trives i sand.
Psammophyte, psammofytt, plante som er tilpasset å leve i en psammosere, et plante-

PSEUDOCOELOM: Pseudocoelom, falskt coelom, falsk kroppshule, væskefylt kroppshule
mellom kroppsveggen og tarmens endoderm og
som stammer fra blastocoelet. Mesenterier
tilknyttet de indre organene mangler og det finnes
ikke muskulære vevslag rundt tarmen og
reproduksjonssystemet. Det medfører at ingen
såkalte pseudocoelomate dyr (blastocoelemate
dyr) har muskulær peristalsis som driver maten

408

gjennom tarmen. Eksempler pseudocoelomater
er rundmarker (Nematoda), hjuldyr (Rotifera),
krassere (Acanthocephala) kinoryncher (Kinorhyncha) og taggelmark (Nematomorpha). Se:
Acoelemate.

eller kjemisk substans (kjemisk pseudofossil)
som ligner på og kan forveksles med morfologiske eller kjemiske ekte fossiler. Pseudomikrofossiler er pseudofossiler som kun kan observeres gjennom mikroskop (< 0,2 mm).

PSEUDOCOPULATION:
Pseudokopulasjon,
kopulasjon som ikke medfører befruktning.
Omfatter f.eks. en bestøvningsmetode der
hannlige insekter forsøker å pare seg med en
blomst som ligner en hunn av samme insektart
og dermed overfører pollen mellom blomster,
eller homo- (eller heteroseksuelle) bestigninger
hos pattedyr som ikke følges av paring.
Pseudokopulasjon opptrer ofte ved opphisselse,
konflikter eller lek og kan ha betydning ved parbinding, for den sosiale rangorden eller for
opprettholdelse av et seksuelt potensial.

PSEUDO FOWL PEST: Se: Newcastle disease.

PSEUDOCOWPOX: Se: Paravaccinia.
PSEUDODOMINANCE: Pseudodominans, plutselig tilsynekomst av en recessiv fenotype i et
«familietre» (pedigree), og som skyldes fravær av
det normalt maskerende dominante gen.
PSEUDOEXTINCTION (Phyletic extinction)
Pseudoutdøing, pseudoutsletting, en tilsynelatende utslettelse eller utdøing av et takson (art),
men hvor modifiserte etterkommer (datter arter)
har overlevd; innen en evolusjonær utviklingslinje, forsvinningen av et takson forårsaket av
tilsynekomsten av det neste takson. Ved
pseudoutslettelse har den evolusjonære utviklingen av nye karaktertrekk i en eller flere av
utviklingsgrenene, medført at de nye kladene
ikke kan sies å tilhøre den opprinnelige
parafyletiske, gamle gruppen hvis medlemmer
ikke eksisterer lengre. Fylogenetisk sett er det
utviklet et nytt takson som er tilstrekkelig
forskjellig fra det opprinnelige takson til å kunne
tildeles et nytt taksonomisk navn. Et eksempel er
dinosaurene som har gjennomgått en pseudoutslettelse i og med at de i våre dager
forekommer som fugler. Se: Anagenesis og
Phyletic extinction.
PSEUDOFERTILIZATION: Se: Pseudogamy.
PSEUDOFOSSIL: Falskt fossil, pseudofossil,
naturlig forekommende ikke-biogenisk, mineralsk
eller organisk struktur (morfologisk pseudofossil)

PSEUDOGAMY (Apomictic parthenogenesis,
Gynogenesis, Pseudofertilization, Pseudomixis, Merospermy): (1) Innen zoologi, pseudogami, en form for partenogenese der den
hannlige gameten er nødvendig for å aktivere
utviklingen av egget (ovum), men uten at
befruktning skjer, dvs. uten at den hannlige
gametens gener nedarves (den hannlige kjernen
elimineres og det haploide individet som dannes
(gynogenetisk) har kun det hunnlige kromosomsett); forekommer bl.a. hos enkelte rundmarker
(Se: Androgenesis, Apomictic parthenogenesis,
Syngamy og Thelytokous); (2) Innen botanikk, en
reproduksjonsprosess som krever pollinering,
men som ikke involverer hannlig arv, eller en
form for agamospermi der endospermen
befruktes, men ikke embryoet; klonal reproduksjon gjennom frø (Se: Agamospermy og
Apomixis).
PSEUDOGENE: Pseudogen, nukleotid sekvens i
DNA som ligner funksjonelle gener ved andre
loci, men som ikke er funksjonell pga. mutasjoner
som forhindrer en normal transkripsjon eller
translasjon, dvs. de har blitt «avslått» i løpet av
evolusjonen og (tilsynelatende) tjener ikke noen
funksjon. Pseudogenene i et eukaryotisk kromosom, er relativt homologe (75 - 80 %) med kjente
strukturelle og funksjonelle gen sekvenser, men
avviker ved at de bærer skadelige mutasjoner
eller ikke har noen normal funksjon. Det er antatt
at deres utviklingsrate er konstant og ved
sammenligning mellom relaterte organismer, kan
en da oppnå standardmål for evolusjonære
utviklinger. Mange pseudogener likner cDNA
kopier av cellulært mRNA, og er antatt å ha
oppstått gjennom enten dubliseringer av eksisterende gener ved unormale overkrysninger
under meiosen med påfølgende tap av
promotoren (eller andre sekvenser som måtte
være nødvendige for transkripsjonen) eller rett og
slett representerer overskudds DNA som biprodukt av genomets evolusjon. I motsetning til
pseudogener, kalles de homologe sekvensene
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som produserer funksjonelle polypeptider eller
struktrurelle
RNA,
for
produktive
gener
(productive genes). Se: Pseudoallele og RNA.

PSEUDORUMINATION: Se: Refection.

PSEUDO-GLANDERS: Se: Melidiosis.

PSEUDOSTOMA: En munn-lignende åpning.

PSEUDOHYBRID: Pseudohybrid, hybrid som
bare uttrykker fenotypen til én av foreldrene.

PSEUDOTUBERCULOSIS: Pseudotuberkulose,
tuberkulosesykdom hos dyr (særlig gnagere og
fugler), som skyldes den Gram-negative
bakteriearten Yersinia pseudotuberculosis (som
også kan infisere mennesket).

PSEUDOMIXIS: Se: Pseudogamy.
PSEUDOMYIOSIS (Pseudomyiasis): Se: Accidental myiosis.
PSEUDOPARASITISM: Pseudoparasittisme, tilfeldig etablering og overlevelse av en frittlevende organisme (pseudoparasitt) i kroppen til
en vert.
PSEUDOPODIUM (pl. Pseudopodia): Pseudopodium, «falske føtter», finger-lignende utvekster
eller fremstikkende deler av protoplasmaet i
amøboide celler som vanligvis er av midlertidig
varighet, og som fungerer som et bevegelsesorgan eller benyttes til fødeopptak. (Fagocyttiske
hvite blodlegemer danner også pseudopodier
som omslutter og dreper f.eks. bakterier.)
Pseudopodiene kan være understøttet (actinopoder) eller ikke (rhizopoder), være tråd-lignende
(filose) eller brede (lobose), bære eller ikke bære
extrusomer (extrusipodier, nudipodier) og dannes
enkeltvis (monopodial) eller mange (polypodial)
på samme tid.
PSEUDOPOLYPLOID: Pseudopolyploid, celler
eller individer der kromosom antallet er økt, men
uten at mengden genetisk materiale er tilsvarende økt.
PSEUDOPREGNANCY: Falsk graviditet, en
tilstand som kan oppstå hos pattedyrhunner hvor
en paring ikke medfører befruktning. Skyldes at
en stimulering gjennom kopulasjonen, kan
medføre de samme hormonelle forandringene
som en befruktning gir.
PSEUDORABIES (Aujeszky's disease, Mad
itch): Virus sykdom på svin, men med virus som
også kan infisere f.eks. kveg, hunder, katter og
rotter; sykdommen forårsakes av et herpesvirus
(Alphaherpesvirinae).

PSEUDOSEMATIC: Se: Pseudepisematic.

PSEUDOTYPE: (1) Innen biologi, ugyldig genotype (arten i slekten som slektsnavnet permanent
er assosiert med); (2) Innen virologi, virus
partikkel som er et resultat av fenotypisk miksing,
dvs. inneholder genomet av et virus og ett eller
flere polypeptider kodet av et annet virus.
PSEUDOVIRION: Et «virion» som inneholder kun
vertcellens nukleinsyrer; syntetisk virus partikkel
som ikke kan replikere og som benyttes til å
injisere fremmede nukleinsyrer inn i en celle.
PSILIC: Savanne, steppe eller prærie habitater.
PSILICOLOUS (Psicolous): Som lever
savanne, steppe- eller prærieområder.

på

PSILIUM: Savanne, steppe eller præriesamfunn.
PSILOPAEDIC: Fugler som er nakne når de
klekkes, dvs. har kun dun på de områder der fjær
vokser. Pteryla, område på fuglehud der fjær
vokser. Se: Ptilopaedic.
PSILOPHILOUS: Det å leve og trives på gressområder, f.eks. savane, steppe eller prærie områder.
PSILOPHYTE: (1) Psilofytt, plante som er
tilpasset relativt tørre områder (savanner, stepper, prærier); (2) Plante i divisjonen Psilophyta
som omfatter to nålevende slekter (mangler ekte
røtter og blader).
SPITTACISM: Tale der ord uttales uten tanke og
mening.
PSITTACOSIS: Se: Chlamydiosis.
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PSORA: Skabb, fnatt, smittsom hudsykdom som
skyldes skabbmidden (Sarcoptes scabiei). Se:
Scabies.
PSORIASIS: Psoriasis, kronisk, autoimmun
hudbetennelse karakterisert ved flekker av
unormal hud og som rammer ca. 2 - 3 % av befolkningen. Psoriasis kan være arvelig.
PSOROSPERMOSIS: Se: Pox disease.
PSYCHE (Mind, Psych, Soul, Spirit): (1) Psyke,
sjel, ånd, personlighet, dypeste følelser og
holdninger; (2) Psycho, psyko, psykiatrisk person, tulling, idiot, neurotiker; (3) Psyche, prinsesse (personifiseringen av sjelen) elsket av
Cupid, kjærlighetsguden (sønn av Venus).
PSYCHOGENESIS: (1) Mental utvikling; (2)
Dannelsen av sykdomssymptomer pga. psykiske
faktorer. Se: Somatogenesis.
PSYCHOGENETIC: Psykogenetisk, opprinnelsen
og utviklingen av sosiale instinkter og oppførsel.
PSYCHOLOGY: Psykologi, studiet av menneskelig adferd, menneskets mentale liv.
Psykologi omfatter en rekke fagområder, f.eks.:
Anvendt psykologi, eksperimentell psykologi,
fysiologisk psykologi, kognitiv psykologi, patologisk psykologi, personlighets psykologi, sosial
psykologi og utvikling-messig psykologi, Se:
Ethology.
PSYCHOPHILOUS: Det å tiltrekke og bli pollinert
av dagaktive sommerfugler.
PSYCHOSOMATIC: (1) Psykosomatisk, som er
relatert til eller involverer både kroppen og
forstanden, intellektet; (2) Kroppslige, fysiske,
problemer og sykdommer som resultat av mentale eller emosjonelle prosesser og forstyrrelser.
PSYCHOSPHERE: Psykosfære, menneskets
tankeverden som et fenomen i omgivelsene på
jorden (universet); av enkelte antatt å utgjøre et
komplementært begrep til biosfæren, atmosfæren eller hydrosfæren. Se: Noosphere.

PSYCHRO-: Prefiks som betyr kald.
PSYCHROCLEISTOGAMIC: Planter med selvbefruktning som foregår i blomster som forblir
lukket pga. uvanlige klimaforhold.
PSYCHROKLINY: Vekstforhold påvirket av lave
temperaturer.
PSYCHROMETER: Psykrometer, instrument for
å måle luftens relative fuktighet; bærbart
hygrometermed med en tørr og en våt kolbe som
svinges rundt. Den relative luftfuktigheten
beregnes så ut fra den avleste temperaturforskjellen mellom disse to kolbene ved hjelp av
tabeller. Se: Hygrometer og Psychrometry.
PSYCHROMETRY: Psykrometri, måling av
luftens fuktighet vanligvis med hjelp av to
termometre med en tørr og våt kolbe. Se:
Psychrometer.
PSYCHROPHILIC (Psychrophilous): Psykrofilisk, det å leve og trives ved lave temperaturer,
der optimumtemperaturen er ca. 15 oC eller
lavere. Omfatter hovedsakelig bakterier, alger og
sopp i permanent, kjølige omgivelser, dvs. som
lever i snø, is eller kaldt vann.
PSYCHROPHILIC ORGANISMS (Psychrophile): Psykrofile organismer, mikroorganismer
som har en optimal temperatur for vekst ved ca.
15oC ned til 0oC (eller noe under). Omfatter bl.a.
visse alger og sopp, en rekke Gram-negative og
noen få Gram-positive bakterier.
PSYCHROPHYTE: Psykrofytt, plante som lever i
forholdsvis kalde polare eller alpine habitater eller
på et eller annet kaldt substrat.
PSYCHROTROPH: Psykrotrof, organisme som
kan vokse ved lave temperaturer (f.eks. fra 0oC til
5oC), men som har en optimal temperatur og
vekst opptil ca. 15oC, og en øvre grense for vekst
på ca. 20oC. Omfatter bl.a. visse alger og sopp
og forskjellige Gram-positive og Gram-negative
bakterier.
P.T. (Pro tempore): Forkortelse for: For tiden.

PSYCHRIC: Som angår lave temperaturer, kalde
habitater.

PTARMIGAN: Fjellrype (Lagopus muta), rypeart i
skogshønsfamilien (Tetraonidae; eller en tribus i

411

fasanfamilien, Phasianidae). En annen rypeart er
lirype (skogsrype, Lagopus lagopus).

PTERYGOGENA: (1) Kjønnsmodne insekter
med vinger; (2) Det å stamme fra forfedre med
vinger.

ptDNA: Se: Plastid DNA.
PTENOPHYLLOPHILOUS: Det å leve og trives i
løvskog.
PTENOTHALOPHILOUS: Det å leve og trives i
et løvskogsbuskas.
PTENOTHALOPHYTE:
skogsbuskasplante.

Løvskogsplante,

PTER- (Ptera-, Ptero-, Pterygo-,
Prefiks som betyr finger, fjær, finne.

løv-

Pteryx-):

PTERERGATE: En arbeider eller soldatmaur
med rudimentære vinger.
PTERIDOLOGY: Pteridologi, studiet av planter i
divisjonen Pteriodophyta (karsporeplanter, nå
betraktet som en parafyletisk gruppe), vaskulære
planter som har verken frø eller blomster, men
reproduserer ved hjelp av sporer og der
sporofytten er den dominerende fasen i livssyklus.
PTERIDOPHYTA (Pteridophytes): Karsporeplanter, planter der sporofytt generasjonen er den
dominerende fasen og hvor gametofytt generasjonen lever en uavhengig eksistens av
forelder sporofytten. Karsporeplanter er alle
vaskulære planter med blad, stengel og rot, men
mangler frø og blomster, og omfatter bl.a.
bregneplanter, kråkefotplanter og snelleplanter, I
Norge vokser ca. 45 arter av bregner. Ferny, fullt
av bregner.
PTERIDOPHYTIC (Palaeophytic): (1) Relatert til
eller karakteristisk for bregner (Se: Pteridophyta);
(2) Bregnenes tidsalder.
PTERONOPHOBIA: Irrasjonell frykt for fjær eller
det å bli kilt med fjær.
PTEROSAUR: Pterosaur, enhver art i orden
Pterosauria, utdødde, vingede dyr uten fjær som
levde i den Mesozoiske æra.
PTERYLOSIS: Pterylose, arrangeringen
fjærene i definerte områder på fuglekroppen.

av

PTERYGOPOLYMORPHISM: Forekomst
forskjellige former for vinger hos samme art.

av

PTILOPAEDIC: Det å ha nesten hele kroppsoverflaten dekket av dun når fuglen klekkes. Se:
Psilopaedic.
PTILOTA: Vingete insekter.
PTYALAGOGUE:
spyttsekresjonen.

Substans

som

stimulerer

PTYALIN: Ptyalin, enzym som fordøyer karbohydrater og er til stede i pattedyrs spytt der de
foretar den første nedbrytningen av stivelse.
PUBERTY: Pupertet, kjønnsmodningens begynnelse, stadiet mellom barn og voksen i menneskets utvikling da kjønnsmodningen inntreffer.
Puperteten kan starte fra ca. 10 års alderen av
hos mennesket. Kjønnsorganene blir funksjonelle
og hårkledte, hos gutter inntreffer skjeggvekst og
røsten blir dypere, hos jenter begynner menstruasjonen og brystene utvikles.
PUBESCENT: (1) Det å nå puperteten (Se: Puperty); (2) Pubescence, håret, finhåret, dunet
overflate, det å være dekket med hår eller hårlignende utvekster som er fine, korte og bløte.
PUBIC: Med referanse til kjønnsområdet (genitaliene).
PUBLICATION: (1) Prosessen å publisere, utgi
en artikkel, bok, journal, magasin, avis eller
musikkstykke i trykket eller elektronisk form; (2)
Publikasjon, blad, skrift, publisert offentliggjort
arbeid som oppfyller publikasjonskriteriene (valid
publication) i henhold til Koden. Se: Code.
PUBIC LOUSE (Crab louse): Flatlus, Phthirus
pubis som infiserer mennesket. Se: Venereal
diseases.
PUBLIC: (1) Offentlig, offentlighet; (2) Allmenn,
felles, alminnelig; (3) Som angår eller påvirker
folk; (4) Som er ivaretatt for eller brukt av folk; (5)
Samfunnet eller folket som helhet; (6) Gruppe
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mennesker som deler samme
beundrere eller fan av berømtheter.

interesse;

PUDGY (Chubby, Plump): Klumpet, buttet,
plump, kort og tykk.

PUBLIC HEALTH: Folkehelse, helsetilstanden til
både samfunnet og det enkelte individ. I vid
mening refererer folkehelse til både folks mentale
og fysiske helse; helsetilstanden til både
nåværende og fremtidige generasjoner. Folkehelse er en ressurs på samme nivå med andre
ressurser være seg på land, i luft eller vann.
Mange faktorer er med på å definere folkehelse,
f.eks.: Mat (matslag, mengde, kvalitet), arbeidsplass og arbeidsbetingelser, hjem (boforhold og
lekeområder), naturtilgang, feriemuligheter og
feriebetingelser, forurensning og støy. Fravær av
sykdom og da spesielt epidemiske sykdommer,
som folkehelsens primære oppgave en gang var
å beskytte mot, er i våre dager redusert i forhold
til de mer omfattende generelle oppgavene
knyttet til menneskets totale livsbetingelser. Et
beredskap eksisterer imidlertid for å forhindre tilbakevending av epidemiske sykdommer, ved
siden av forebygging mot nye risiko- og forurensningsfaktorer eller forhindre at nye uheldige
kjemiske substanser, miljøødeleggende prosesser eller arbeidsoppgaver, introduseres, ofte
gjennom ny teknologi knyttet til den industrielle
utvikling. Opprettholde en god folkehelse krever
kontinuerlig overvåkenhet og påpasselighet fra
samfunnets side.

PUFF: (1) Vindpust, blaff, pust, gufs; (2) Blåse,
puste, pese, dampe; (3) Innen genetikk, puff, en
lokalisert, spesifikk oppsvulming i kjempekromosomene i spyttkjertlene hos enkelte tovinger og
som utgjør synbare tegn på gen aktiviteter (Se:
Polytene chromosome og Polyteny; (3) Røksopp.

PUBLISHED NAME: Publisert navn, ethvert navn
som blir trykket og sirkulert, dvs. som møter de
krav som er satt til et publisert arbeid som angitt i
Koden (Se: Code); et slikt navn kan være
tilgjengelig (available) eller utilgjengelig (unavailable), godkjent (valid) eller ikke godkjent (invalid).
PUCE: Mørk brun til brun-fiolett.
PUD: Labb, pote, lanke.
PUDDLE: (1) Pøl, sølepytt (spesielt med regnvann); (2) Grumse (med vann), røre opp, skitne
til; (3) Forvirre, sammenrote, røre, virvar; (4)
Masse av våt leire og sand som tjerner til vanntetting når den er tørr.
PUDENDA (Pudendum, Vulva): De ytre genitaler hos hunner.

PUFFIN: Lundefugl, sjøpapegøye (Fratercula
arctica), en fugl i alkefuglfamilien (Alcidae).
PUKE: (1) Kaste opp; (2) Oppkast; (3) Avskyelig,
foraktelig (contemptible), motbydelig, vemmelig
(disgusting).
PULICIDE: Pulicid, stoff som dreper lopper.
PULLASTRA (Pullet): Kylling, ung høne.
PULLULATE: Spire, sprette, skyte (opp).
PULLULATION: Aseksuell reproduksjon ved
knoppskytning.
PULMO- (Pulmon-): Prefiks som betyr lunge.
PULMONARY: Lunge-, som er relatert til, påvirker eller skjer i lungene, respirasjonskanalene:
Nese-svelg området, luftrøret, bronkiene og
lungevevet med alveolene (små luftsekker som i
et antall av ca. 300 millioner, er omgitt av
blodårer (kapillærer) for opptak av oksygen og
frigivelse av karbondioksid). Større luftforurensningspartikler, blir filtrert fra luften med
hårene i nesen der luften kommer inn i kroppen
og senere ved hjelp av mukus kjertler og cilier
som kan vaske og drive ut partiklene som slapp
forbi nesen. Bronkiolene kan også kontrakteres
for derigjennom å hindre eller redusere mengden
støv som kommer med luften inn til lungevevet,
dessuten vandrer ete-celler rundt som spiser
partikulært stoff. Det å røke eller være kronisk
eksponert mot dårlig luft, medfører at mange av
disse prosessene stopper opp, noe som kan gi
lungesykdommer som emfysem (alveolene har
mistet evnen til å utveksle oksygen/karbondioksid
med luften), lungefibrose (arrdannelser i lungevevet) og lungeødem (væskeansamlinger i
lungene). Spesielle stoffer som irriterer lungene
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og kan gi alvorlige problemer, er f.eks. nitrogenoksider, svoveloksider og klor.
PULP: (1) Bløt, formløs masse av materie; (2)
Fruktkjøtt, fruktmasse, den bløte delen av en
frukt, plantemassen igjen etter pressing; (3)
Marg, den bløte, indre delen av en stengel; (4)
Pulp, den indre strukturen av en tann med nerver
og blodårer; (5) Blandingen av knust malm og
vann; (6) Papirmasse, tremasse, et råmatriale fra
trær, gress eller andre langfibrede planter som
inneholder cellulose og benyttet for tilvirkning av
papir. To typer tremasse forekommer: (a)
Kjemisk tremasse, som dannes fra trær via
kjemiske behandlinger som løser lignin og frigjør
de lange cellulose fibrene (Se: Ligning), og (b)
mekanisk tremasse, som dannes gjennom
mekanisk maling av de langfibrete plantene slik
at fibrene blir frigjort og oppstykket. Denne
tremassen brukes vesentlig til avispapir pga. sine
korte cellulose fibre og derfor dårligere kvalitet.
Avfallet fra cellulose fabrikker har et høyt nivå av
sus-penderte faste stoffer, er meget oksygen
krevende og krever behandling før det slipper ut i
naturen. Pulpy, bløt, kjøttfull; Pulpiness, kjøttfullhet, bløthet.
PULPY KIDNEY: Se: Clostridial disases.
PULSAR: Pulsar, én av et stort antall astronomiske objekter som alle har ekstreme egenskaper ved at deres energiutsendelse varierer
eksepsjonelt regelmessig; energien per enhetsareal er meget stort, men dimensjonen er liten
(20 - 30 km i diameter). Pulsarer som representerer den tetteste form for observert materie en
kjenner, antar man er nøytronstjerner. Pulsarene
spinner raskt og utsender energi i radio- eller
røntgenstråle området av det elektromag-netiske
spektrum (noen sender også i gammastråleområdet eller området for optisk lys).
Pulsarene har også et meget sterkt magnetfelt,
som også er årsaken til de polariserte radiobølgene fra radiopulsarene. Ettersom pulsarene
roterer vil radiostrålene bli hørt på jorden som
pulser, signaler med perioder på fra 0,1 til 4
sekunder, når de passerer jorden. Det indikerer
at pulsarene roterer 10 - 0,25 ganger i sekundet
(noen er imidlertid funnet å rotere i løpet av
millisekunder; millisekund pulsarer). Slike pulsarer og enkelte andre (alle røntgenstrålepulsarer) er i nær bane med en annen stjerne, de

er binære stjerner. Strålingen genereres når gass
overført fra stjernen faller inn i pulsaren, noe som
virker på pulsarens spinn slik at alle røntgenstråle pulsarer øker sin rotasjonshastighet i
forhold til andre som taper rotasjonsenergi. En
antar at alle pulsarer stammer fra supernova
eksplosjoner. Se: Neutron star, Pulse og Supernova.
PULSE: (1) Regulære slag, rytmiske slag, eller et
enkelt dunk, bank; (2) Enhver regulær kvantitativ
variasjon; (3) En kort, plutselig forandring i en
konstant mengde (strømpuls, strålingspuls); (4)
Høyfrekvente bølger som benyttes ved ekkolodding eller radar, der en spenning eller strøm
raskt øker fra null til sin maksimumsverdi for
deretter å avta til null igjen; (5) Puls, pulsslag,
hjerteslag, de regulære, støtvise slagene i en
pulsåre som overføres i blodåresystemet
(arteriene) gjennom hjerteslagene. Pulsen kan
kjennes der arteriene passerer nær huden som i
handleddet og i halsen, fordi hjertets kontraksjon
(i det venstre hjertekammer, ventricle), presser
blodet gjennom arteriene som utvides av trykket
da de er elastiske. Hos mennesket er pulsraten
ca. 70 slag i minuttet. Pulsasjon refererer til den
rytmiske bankingen eller til den voksende og
avtagende intensiteten; (5) Belgfrukt, de spiselige
frøene av forskjellige arter i familien Fabaceae
(bønner, erter, linser).
PULMONARY
mosis.

DISTOMOSIS:

Se:

Paragoni-

PULSED FIELD GEL ELECTROPHORESIS
(PFGE): Spesiell form for elektroforese som kan
utskille store DNA molekyler; gel teknikk som gjør
det mulig å adskille store fragmenter (fra noen
hundre til tusener kb) av DNA (Se: Gel). Som
med andre elektroforese teknikker, vandrer
molekylene gjennom gelen med en hastighet
relatert til molekylstørrelsen, for tilslutt å danne
diskrete bånd i den ferdige gelen. I vanlig
elektroforese vil DNA fragmenter som er større
enn en viss størrelse, vandre med noenlunde
samme rate gjennom gelen. I PFGE derimot,
veksler (pulserer) spenningen langs to akser noe
som tvinger også de større DNA fragmentene til
og adskilles pga. sin størrelse. Se: kb.
PULVERULENT:
pudder, støvet.

Pudderaktig,

dekket

med
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PULVINATE: (1) Puteaktig, moderat konveks,
oppsvulmet; hevelse; (2) Innen botanikk, det å ha
en oppsvulming ved basis. (Pulvinus, oppsvelling
ved basis av en bladstilk. Petiole, stilken som
forener et blad til en stengel, eller stilken mellom
to strukturer, f.eks. bakkroppen og brystet hos
maur og vepser.)
PUMICE: Pimpsten, en lett, porøs, glassaktig
lava (som pulver brukt til utglatting, polering).
PUMPKIN: Gresskar, frukt fra planteslekten
Cucurbita som tilhører gresskarfamilien (Cucurbitaceae). Det finnes ca. 20 arter gresskar, men
den mest kjente er kjempegresskar (C. maxima).
PUNCTATE: Punktert, strukturer som har meget
små groper, hull, porer eller fordypninger
(dimpled), eller er flekket eller prikket (spotted).
PUNCTIFORM: (1) Punkt-formet tilsynekomst,
markert eller lokalisert i et punkt; (2) Berøringspunktene som utgjør ord til lesebruk for blinde.
PUNCTUAL: (1) Punktlig, være i rett tid; (2)
Presis, nøyaktig, eksakt; (3) Begrenset til eller
det å ha en romlig, punktlig natur.
PUNCTUATE: (1) Sette skilletegn, markere et
skille; (2) Stresse, sterkt betone, fremheve
(accentuate, emphasize); (3) Oppbryte, avbryte
intervallmessig.

både dyr og planter, kan forløpe meget raskt over
geologisk tid (<100 000 år) gjennom en serie
hopp (saltatory leaps, saltation), perioder med
sterk artsdannelse etterfulgt av perioder med
relativt små forandringer (stor artsstabilitet), og
sjeldnere gjennom gradvise forand-ringer.
Evolusjonsraten er derfor relativt stabil over lange
tidsperioder (i ekvilibrium; Se: Epigenetic
homeostasis og Stasis) for så å gjennomgå raske
evolusjonære forandringer med økt artsdannelse
i løpet av korte geologiske tidsperioder (punctuated stability) og med påfølgende varierende
suksess mht. de enkelte artene. I henhold til
denne teorien, er det forskjell mellom de prosesser som styrer mikroevolusjonen (evolusjon
innen arten) og makro-evolusjonen (dannelsen
av arter og høyere taksa). Det medfører at en
rask artsdannelse i et geologisk tidsperspektiv,
kan betraktes som en motteori til tradisjonell neoDarwinisme eller fyletisk gradualisme. Innen neoDarwinismen er mikroevolusjonen den viktigste
evolusjonære mekanisme, dvs. evolusjonen som
foregår innen populasjonen (Se: Anagenesis) vil
alene føre over tid til makroevolusjonære
forandringer (Se: Phyletic gradualism). Se: Catastrophism, Neo-Darwinism, Phyletic evolution,
Quantum evolution, Rectangular speciation,
Speciation og Synthetic theory.
PUNCTUATION: Innen evolusjonær biologi, rask
artsdannelse. Se: Punctuated equlibrium theory
og Punctuated evolution.

PUNCTUATED EQUILIBRIUM THEORY (Punctuated equilibria): Teori innen evolusjonær
biologi som påstår at artsdannelse foregår raskt
og at all evolusjon skjer ved selve artsdannelsen
(Se: Cladogenesis) og med lange perioder
mellom artsdannelsene uten videre utvikling.
Teorien fremholder at når arter først opptrer i
fossilrekken forblir arten (populasjonen) stabil
med lite evolusjonære forandringer over geologisk tid (Se: Stasis). Forekommer evolusjonære
forandringer er disse begrenset til, sett i geologisk perspektiv, raske forandringer og forgreninger til nye arter og ikke gjennom gradvise
forandringer (Se: Cladogenesis). Se: Punctuated
evolution.

PUNCTUM: En liten flekk, grop, hull eller prikk på
en overflate. Puncture, et lite hull eller fordypning.

PUNCTUATED EVOLUTION (Punctuated theory): Punktuert evolusjon, en teori innen
evolusjonær biologi som sier at evolusjonen hos

PUP: (1) Valp, ung hund (puppy), eller ungt
individ av andre dyr; (2) Yngling, uerfaren,
overmodig, selvgod, innbilsk ung person.

PUNNET SQUARE: Oversikt (matriks) over alle
mulige genotyper, gametiske fusjoner, som kan
gi opphav til zygoter produsert i en F 2-generasjon
gjennom mendeliske krysninger. Skjemaet
oppstår ved å liste de hannlige gameter langs
den horisontale aksen og de hunnlige gameter
langs den vertikale aksen, og så nedtegne de
kombinasjoner av gameter som kan oppstå.
PUNKIES (No-see-ums, Sand flies): Sviknott,
smikke, i slekten Culicoides blant bitemyggene
(Ceratopogonidae). Se: Sandflies.
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PUPA (pl. Pupae, Chrysalis): (1) Individ som
forpupper seg, gjennomgår forandringen fra larve
til puppe (pupate); (2) Puppe, det tredje og nest
siste stadium i et insektsliv med metamorfose
(holometabole insekter), som utgjør det
ubevegelige stadiet i et beskyttende hylster
mellom larve og voksen hos de endopterygote
insektene (pupation, det å bli en puppe). Puppen
opptar ingen næring, og gjennomløper en
omfattende transformasjon eller omorganisering
til det voksne stadium. Puppens hylster kan
utgjøre et hardt skall (chrysalis, som hos
sommerfugler og møll) eller være dekket med
silke (kokong, cocoon). Tre typer forekommer: (a)
Med synlige og bevegelige vinger og lemmer
(exarate, den mest vanlige form), (b) pupper der
vingene og lemmene er ubevegelige og festet til
kroppen (obtect), og (c) pupper som ligger inni et
hardt beskyttende puppekammer (puparium). Se:
Metamorphosis.
PUPATE: Transformeringen til en puppe. Se:
Pupa.
PUPIFORM (Cocoon-shaped): Det å form som
en puppe, sylindrisk med avrundete ender.
PUPIGEROUS: Som inneholder eller bærer en
puppe, det å ha puppen under siste larvehuden
under dannelse av et puparium (som larvene hos
tovinger, insekter).
PUPIL: (1) Elev, student under direkte veiledning
av en lærer eller professor; (2) Pupill, åpningen i
midten av øyets regnbuehinne (Se: Iris).
PUPIPAROUS: Som produserer avkom (larver)
som er klare til forpupping ved fødselen.
PUPIVOROUS: Som eter insektpupper.
PURBLIND: Svaksynt, stærblind.
PURE: (1) Meget ren, fri for forurensninger,
infeksiøse organismer; (2) Klar, homogen,
uniform sammensetning, ublandet; (3) Ren
utviklingslinje, ublandet blod; (4) Produsert
gjennom selvbefruktning, innavl, ren utviklingslinje, homozygot; (5) Teoretisk vitenskap, ikke
praktisk (Se: Pure basic research); (6) Ekte,
uforfalsket,

PURE BASIC RESEARCH (Pure science): Ren
grunnforskning, utvikling av ny kunnskap uten
sikte på langsiktig økonomisk eller sosial nytte og
uten at noe aktivt gjøres for å anvende
resultatene eller å overføre resultatene til
brukerne. Se: Applied science, Oriented basic
research og Science.
PUREBRED: Raserent dyr, raseekte, av ren linje,
avlet fram fra individer fra kjente avlslinjer uten
innblanding av fremmed blod gjennom generasjoner.
PURE CULTURE: Ren kultur, kultur eller populasjon som består av bare én art eller strain (men
som ikke er aseptisk, da det kan være andre
organismer til stede).
PURE LINE (Pure (breeding) line/strain, True
breeding): Innen genetikk, ren(dyrket) avlslinje,
avkommet fra et enkelt homozygot individ
produsert gjennom innavl eller selvbefruktning
gjennom mange generasjoner slik at egenskapen
som studeres, nedarves og forblir uforandret. Alle
medlemmene av en ren linje har samme
genotype (i den grad det er mulig ut fra
sannsynligheten for genmutasjoner). En ekte ren
linje representerer en kontinuerlig serie av
generasjoner av organismer som er homozygote
for ett eller flere karakteristiske alleler, dvs. at de
alltid produserer avkom av samme fenotype når
de krysses seg imellom. I praksis oppnås dette
best gjennom selvbefruktninger hos planter og
innavl hos dyr. Se: Endogamy.
PURE LINE RESEARCH: Forsøk for å finne
variabilitetens grenser, der tidlige teorier antok at
gjennom gradvise forandringer kunne arter
utvikle seg videre, uendelig langt fra originalen.
Disse renlinje-forsøkene viste en viss utvikling
etter teorien, men etter et relativt begrenset antall
generasjoner, oppsto stabiliserte populasjoner
(pure lines) som ikke utviklet seg videre i noen
spesiell retning. Men seleksjon og variasjon ble
etablert som en eksperimentell laboratorieaktivitet gjennom disse forsøkene, og åpnet for
ny evolusjonær forståelse.
PURGATIVE: Agens som forårsaker tømming
(evacuation) av tykktarmen (bowel).
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PURIFICATION: Renselse, rensing, fjerning,
prosessen å rense (purifying) eller bli renset
(purified); fjerne forurensninger fra.
PURINE: Purin, én av de to typer av nitrogenholdige baser som forekommer i nukleinsyrene;
en organisk nitrogenholdig nukleinsyrebase som
er dårlig løselig i vann og som gir opphav til en
gruppe biologisk meget viktige molekyler: Adenin
og guanin som er komponenter i nukleotidene og
nukleinsyrene (DNA, RNA og coenzymer). Den
generelle formel er C5H4N4. Puriner forkommer
naturlig i kroppen og i visse matsorter som lever,
kylling, marine fisk og i kaffein. Puriner er delvis
ansvarlig for produksjonen av urinsyre som i
overskudd kan gi podagra (Se: Gout). Se:
Nucleic acid og Pyrimidine.
PURITY: (1) Tilstanden eller kvaliteten å være
ren; (2) Renhet, graden en farge er fri for
blandinger med andre farger; (3) Frihet fra
åndelige eller moralsk forurensing; uskyldighet,
ærbarhet, kyskhet.
PURPLE: (1) Purpur, purpurfarget, fargenyanse
mellom fiolett og rødt; (2) Klesdrakt i purpur båret
som symbol på geistelighet (biskop, kardinal),
eller kongelighet; høy rang.
PURPURACEOUS: Som er fiolett i farge.
PURSUE: (1) Jage, jage etter, forfølge for å
fange eller overta; (2) Strebe etter, tilstrebe for å
oppnå noe; (3) Gå videre (langs), fortsette, følge
eller videreføre etter en plan; (4) Plage,
hjemsøke, forfulgt av demoner av lyst og grådighet.
PURSUIT: (1) Jakt, forfølgelse; (2) Etterstrebe,
etterstrebelse, det å streve for å oppnå eller
fiullføre noe; (3) Beskjeftigelse, yrke, interesse,
regelmessig aktivitet, hobby.
PERSY: (1) Personlig, privat, for seg selv; (2)
Astmatisk, andpusten; (3) Oppblåst, tykk.
PURULENT: Som produserer eller inneholder
puss, materie. Se: Pus.
PUS: Puss, svull, verk, materie, tykk gul-hvit
væske som består av serum, døde, hvite blod-

celler (leukocytter, albuminholdige substanser,
mikroorganismer (bakterier) og cellerester.
PUSTULATE: Pustuløs, forårsake dannelsen av
eller være dekket av blære-lignende utvekster.
Se: Pustule.
PUSTULE: Pustel, pusspropp, kvise, filipens,
liten verkholdig blære i huden som inneholder
puss. Se: Papule, Pus, Vesicle og Wart.
PUSULE: Et system av sekker og kanaler som
forekommer hos enkelte dinoflagellater.
PUSZTA: Puszta, ungarsk navn for gressområdene, steppene, i de sentrale delene av
Ungarn.
PUTATIVE (Supposed): Formodet,
akseptert eller antatt som slik.

generelt

PUTREFACTION: (1) Råtnet materiale, eller lukt
produsert av slikt materiale; (2) Dekomponering
under anaerobe forhold av organisk materiale,
spesielt proteiner, ved hjelp av mikroorganismer
(bakterier, sopp) som resulterer i et illeluktende
materiale av ufullstendig oksiderte produkter. Det
kan dreie seg om kloakk, matavfall og dødt,
råtnende organisk materiale under nedbryting, og
som nevnt, katalysert ved hjelp av disse mikroorganismene, spesielt bakterier, under ufullstendig oksidering. Prosessen produserer giftige,
illeluktende gasser, vesentlig aminer fra nedbrytningen av proteinene. Putrefy, å gjennomgå
putrefaksjon; stinkende forråtnelse. Se: Decay.
PUTRESCENCE: Forråtnelse, råtnende tilstand
eller karakter.
PUTRESCIBLE WASTES: Bedervelig avfall,
avfall fra dyr og planter som kan gå i forråtnelse,
dekomponeres ved hjelp av bakterier og sopp.
PUTRID: Råtten materie.
PUZZLE: (1) Puslespill, lek, problem, gåte, floke,
vanskelighet, vanskelig spørsmål, noe å bry
hjernen med; (2) Forbløffelse, forvirrelse, noe
som forvirrer, forbløffer; (3) Det å bli forvirret,
forvillet, rådløs.
PVC: Se: Polyvinyl chloride.
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PYAEMIA: Pyemi, blodforgiftning.

coccus pyogenes, S. pneumoniae og Hemophilus
influenzae.

PYCNO-: Prefiks som betyr tykk, tett.
PYCNOCLINE: Pyknoklin, tetthetsgradient, spesielt en vertikal gradient med en skarp overgang
eller forandring, f.eks. et vannlag i havet som kan
karakteriseres ved en rask tetthetsforandring
med dybden.
PYCNOXYLIC: Tre der det er lite eller intet
parenkym i xylemet; det å ha tett, hardt treverk
pga. stort innhold av sekundært xylem. Se:
Parenchym og Xylem.
PYGAL: (1) Beliggende bak, eller som gjelder
den bakre enden av ryggen; (2) Med referanse til
rumpeballene (buttocks).
PYGMY: (1) Dverg, dverg-, dvergaktig, et individ
med uvanlig (atypisk) liten størrelse; (2) Pygmé,
medlem av forskjellige folk, spesielt i ekvatorial
Afrika og deler av Sør-øst Asia, med en gjennomsnitthøyde <1, 5 meter; (3) Uviktig, trivielt.
PYGMAEUS: Dvergaktig.
PYKNOMETER: Pyknometer, instrument for å
måle væskers tetthet gjennom å bestemme
massen i et nøyaktig definert volum.
PYKNOSIS (Pycnosis): Pyknose, degenerasjonen av cellekjernen karakterisert ved en
kondensering og økt affinitet for fargestoff. Se:
Pyknotic.
PYKNOTIC: Pyknotisk, kjernen i en ødelagt celle
som har minsket i volum og blitt mørkere pga.
kondensering av kjernens kromatin.
PYLORUS: Pylorus, mageporten (portneren),
overgangen mellom magen (stomachus) og
tolvfingertarmen (duodenum) som kontrolleres
ved hjelp av lukkeklaff (pyloric valve) som
normalt er lukket, men åpnes under trykk fra
mageinnholdet. Pylerostenosis, unormal trang
pylorus. Se: Intestine.
PYOGENIC INFECTION: Bakterieinfeksjon som
induserer dannelse av puss, omfatter bl.a.
bakteriene Staphylococcus aureus, Strepto-

PYORRHEA: Utflod av puss (Se: Pus), vanligvis
fra betente tannhalser.
PYRAMIDAL: Pyramidal, formet mer eller mindre
som en pyramide. Pyramid, pyramide, en konisk
eller trekantet (triangulær) struktur.
PYRAMID OF BIOMASS: Biomasse pyramide,
økologisk biomasse pyramide, en grafisk representasjon av biomasserelasjonene i et område,
samfunn eller økosystem, der grafen viser den
målte mengden biomasse i hvert trofiske nivå i en
næringskjede angitt proporsjonalt i forhold til
tidligere nivå (biomassen blir vanligvis uttrykt som
tørrvekt per enhetsareal/volum). Generelt avtar
mengde biomasse med økende trofiske nivåer
slik at i nesten alle økosystemer har produsentene den største biomassen, mens primærog sekundærkonsumentene har langt mindre
biomasse. Årsaken til reduksjonen skyldes at kun
ca. 10 % av den organisk bundne energien, kan
overføres fra ett trofisk nivå til det neste, resten
tapes som varme eller er ufordøyelig. For
eksempel vil 100 kg vegetasjon gi 10 kg
planteetere (herbivorer) som igjen vil gi 1 kg
rovdyr (carnivorer). En pyramide basert på
biomasse, beskriver bedre energiflyten gjennom
en næringskjede enn en hva en pyramide basert
på antall dyr gjør, men sesongmessige variasjoner i omsetningen av dyr i ett gitt trofisk nivå,
kan gi store avvik fra årsgjennomsnittet. Men
best representerer en energi pyramide, energiflyten. Se: Pyramid of energy og Pyramid of
numbers.
PYRAMID OF ENERGY: Energi pyramide, økologisk energi pyramide, en grafisk representasjon
av relasjonene i et område, samfunn eller
økosystem, der ratene i energiflyten vises gjennom de forskjellige trofiske nivåene i en
næringskjede. Hver blokk i pyramiden representerer den energimengden (kilojoule per
enhetsareal/volum) som flyter gjennom de
enkelte trofiske nivåene per tidsenhet. Energi
pyramiden som viser bl.a. ratene for fotosyntesen
og respirasjonen, kan aldri bli omsnudd lik den
økologiske biomasse pyramiden, da energien går
(flyter) gjennom hele økosystemet. Energi
pyramiden gir det mest nøyaktige bilde på
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energiflyten gjennom en næringskjede da den på
hvert trofiske nivå, viser energitapet gjennom
f.eks. respirasjon. Se: Bomb calroimeter, Pyramid
of biomass og Pyramid of numbers.
PYRAMID OF NUMBERS: Pyramide av antall,
økologisk antallspyramide, en grafisk representasjon av relasjonene i et område, samfunn eller
økosystem der antall organismer i hvert trofiske
nivå i en næringskjede vises. Denne pyramiden
tar ikke hensyn til størrelsen eller den metabolske
aktiviteten til organismene, og avtar gjerne
raskere enn de andre pyramidene over biomasse og energiflyt. Se: Pyramid of biomass og
Pyramid of energy.
PYRANOMETER: Pyranometer, instrument for å
måle den diffuse strålingen fra en horisontal
overflate. Pyranometer er også brukt synomymt
med solarimeter. Se: Solarimeter.
PYRE: (1) Bål, stabel av brennbart materiale; (2)
Likbål, bål for å brenne en død kropp som del av
en rituell likferd.
PYRENOID: Pyrenoid, sfærisk struktur inni kloroplastene hos en del organismer, spesialisert for
syntese og lagring av stivelse; finnes hos enkelte
alger og moser.
PYRHELIOMETER: Pyrheliometer, instrument
for å måle intensiteten i direkte solstråling (den
diffuse solstrålingen er ikke inkludert) ved hjelp
av metallplater som blir eksponert vinkelrett på
solstrålene. Man kan også ved hjelp av et
pyrheliometer, måle strålingen fra en gitt del av
en sky. Platene omformer strålingsenergien til
elektrisk strøm (volt) som deretter kan måles. Se:
Pyranometer og Solarimeter.
PYRIDOXINE: Vitamin B6. Se: Vitamin B complex.
PYRIFORM (Piriform): Det å være bønneformet, pære-formet.
PYRIMIDINE: Pyramidin, én av de to typene av
nitrogenholdige baser som forekommer i nukleinsyrene; en organisk, nitrogenholdig nukleinsyrebase som er lite løselig i vann og som gir opphav
til en gruppe biologisk meget viktige derivater,
som thymin (i DNA og RNA), cytosin (i DNA) og

uracil (i RNA) som alle er komponenter i
nukleotidene i nukleinsyrene. Den generelle
formel er C4H5N. Derivater av pyrimidiner spiller
en viktig rolle i karbohydrat og fettsyre metabolismen. Se: Nucleic acid og Purine.
PYROCLASTIC: Pyroklastisk, bergmateriale
dannet gjennom vulkanske eksplosjoner og som
vesentlig består av stenfragmenter og partikler
som pimpsten (pumice), obsidian (svart, glassaktig sten, benyttet som smykkesten, og som
pilspiss i eldre dager) og vulkansk aske.
PYROCLIMAX: Se: Fire climax.
PYROGEN: Pyrogen, enhver feberinduserende
substans (spesielt lipopolysakkarider), vanligvis
produsert av bakterier, og som gir feber hvis den
blir introdusert eller frigitt i blodet.
PYROLYSIS: Pyrolyse, kjemisk nedbrytning av
organisk materiale gjennom oppvarming, f.eks.
oppvarming av organisk husholdningsavfall under
lukkede betingelser i fravær av luft. Under en slik
prosess dannes ved siden av væsker, diverse
brennbare gasser med en kaloriverdi på omtrent
det halve av naturgass (Se: Natural gas).
Prosessen krever tilførsel av energi, men kun
halvparten av hva det produserte brennstoffet gir.
Overskuddet kan videre utnyttes kommersielt.
PYROMETER: Pyrometer, instrument for å måle
temperaturer på overflater som er for høye til å
kunne måles med et vanlig (kvikksølv)
termometer, f.eks. temperaturen i ovner. Et
pyrometer baserer seg på varmestrålingen som
utsendes fra den substans som måles, en
måleprosess kalt pyrometri (eller radiometri).
Moderne pyrometre er infrarøde termometre som
også kan måle temperature ned til vanlig romtemperatur.
PYROPHILOUS: Det å leve og trives på brente
områder, substrater som nylig er herjet av brann.
PYROPHOBIA: Pyrofobi, unormal og irrasjonell
frykt for brann. Pyrofobi er antagelig en frykt som
er evolusjonært medfødt i mennesket.
PYROPHOBIC: Pyrofobisk, det å være intolerant
for jord som har brent, særlig benyttet om planter
som ikke kan reetablere seg etter en brann.
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PYROPHYTE: Pyrofytt, plante som er resistent
mot å bli ødelagt gjennom brann.
PYROPHYTIC: Pyrofyttisk, refererer til planter
som er tilpasset å tåle brann, særlig gjennom å
ha utviklet en spesiell tykk bark.
PYROVATE KINASE (pk): Enzym som katalyserer overgangen av en fosfatgruppe fra PEP til
ADP under glykolysen. Resultatet er ett molekyl
av ATP og ett molekyl av pyruvat. Se: Glycolysis.
PYROXYLOPHILOUS: Det å leve og trives på et
brent tremateriale.
PYRUVATE: Pyruvat, det enkleste av alfa-keto
syrene, et salt eller ester av pyrodruesyre
(pyruvic acid, CH3COCOOH); der pyruvat er
anionet (CH3COCOO-). Pyruvat utgjør det første
trinn i stoffskiftes aerobe glykolyse (Se:
Glycolysis). Når en organisme skal utnytte
energien i glukose (druesukker) under aerobe
forhold, spaltes glukose molekylet til to pyrovat
ioner. (Under aerobe forhold dannes det
melkesyre og ATP fra pyruvat.) Pyrodruesyre er
en gulaktig, organisk syre som forekommer som
en mellomform i mange metabolske prosesser,
og spesielt i glykolysen. Se: ATP.
PYTHON: Kvelerslange, pytonslanger i familien
Pythonidae, en gruppe av store, kraftig bygde
slanger utbredt i Asia, Afrika og Australia. De er
ikke giftige, og dreper byttet ved å slynge seg om
det så det kveles. Den relativt lille (ca. halvannen
meter) kongepytonen (Python regius) lever på
savannen i Vest-Afrika og holdes også privat i
terrarier, nettpyton (Python reticulatus) som lever
i Sør-øst Asia er verdens lengste slange (men
ikke tyngste) og kan bli nesten ti meter lang,
Pytonslanger omfatter åtte slekter, med 10 arter i
slekten Phyton.
PYURIA: Tilstedeværelse av puss i urinen.
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Q
Q (q): Forkortelse for: (1) Q10, coenozyme; (2)
Aminosyren glutamin (Gln); (3) Ladning (charge);
(4) Kvart (quart); (5) Enhet for elektrisk ladning
(coulomb, q/Q); (6) Lengste armen på et
kromosom.
Q.E. (Quad est): Forkortelse for: Hva er.
Q.E.D. (Quod erat demostrandum): Forkortelse
for: Hvilket skulle bevises.
Q-FEVER (Abattoir fever, Balkan grippe,
Balkan influenza, Pneumorickettsiosis, Query
fever): Q-feber, akutt rickettsia-sykdom hos
mennesket som skyldes bakterien Coxiella
burnetti, utbredt over hele verden. Smitten av
mennesket skjer gjennom støv, melk fra infiserte
dyr eller via urin og avføring fra infiserte dyr som
kan omfatte sau, geit og kveg, men også hunder
og katter kan være infiserte. Inkubasjonstiden er
2 - 3 uker. Q-feber er en vanlig zoonose, men
sjelden dødelig. Se: Rickettsiae og Zoonosis.
QTL: Se: Quantitative trait locus.
QUA: I egenskap av, som.
QUADRANGULAR: (1) Firkantet, firesidig, firehjørnig plan figur (firkant, rektangel), det å ha fire
sider og fire vinkler; (2) Rektangulært eller
kvadratisk gårdsplass omkranset av bygninger.
QUADRANT: Kvadrant, en kvart sirkel (90o).
QUADRAT: (1) Kvadrat, det å være kvadratisk;
(2) Innen økologi, prøvekvadrat, mindre område
(ofte 1 x 1 meter) som utgjør én samplingsenhet.
Ved bruk av disse enhetene kan tettheten av
spesielt planter, men også fastsittende eller
stillesittende dyr, beregnes (oftest uttrykt per
kvadratmeter eller kvadratkilometer). Prøvekvadratene plasseres tilfeldig i et større område
for å oppnå en totaloversikt over området uten å
utføre en totalundersøkelse. Slike prøvekvadrater
kan også plasseres etter hverandre langs ett eller
flere transekter i et område. Se: Transect.

QUADRATURE: (1) Prosessen å gjøre noe
firkantet; (2) Innen astronomi, en konfigurasjon
der et himmellegeme er 90o fra et annet
himmellegeme målt fra et tredje legeme, f.eks.
jorden; den tiden da månen og solen er tilnærmet
i rett vinkel med hensyn til jorden; (3) Innen
matematikk, prosessen å konstruere et kvadrat
med samme flateinnhold som en gitt overflate.
QUADRENNIAL: (1) Noe som finner sted hvert
fjerde år; (2) Noe som varer i fire år. Quadrennium, fireårsperiode.
QUADRI-: (1) Prefiks som betyr fire, fire ganger,
som har fire; (2) Fjerde (fourth); (3) Firkantet,
rettvinklet, kvadrat. Se: Quadrilateral.
QUADRIFID (Quadripartite): Firdelt, splittet i fire
(like) deler, dypt kløftet, dypt kuttet (hvis i to, bifid,
tre, trifid, eller mange ganger, multifid).
QUADRILATERAL: Firkant, tetragon, polygon
med fire sidekanter der sidekantene møtes i de
fire hjørnene. Et linjestykke mellom to hjørner
som ikke er en sidekant, kalles en diagonal. I en
såkalt «enkel» firkant vil ingen av sidekantene
krysse hverandre, og summen av de innvendige
vinklene vil være 360°. Omkretsen av firkanten er
lik summen av de fire sidelengdene. Firkanter
kan videre klassifiseres i en rekke undergrupper:
Parallellogram, rektangel, kvadrat og rombe. Et
parallellogram er en geometrisk firkant der
sidekantene er parvis parallelle, parvis like lange,
motstående vinkler er parvis like store, og der
diagonalene i et parallellogram deler hverandre
på midten. Alle parallellogram er også trapes (Se:
Trapeze). En gruppe parallellogrammer er
rektangler, der vinkelen mellom to sidekanter
som ikke er parallelle, er 90°. En annen gruppe
er romber, der alle linjestykker er like lange. Se:
Rhomb, Rectangle, Square, Trapeze og Triangle.
QUADRILOBATE: Firelappig, delt i eller det å ha
fire lober eller lapper.
QUADRIPARTITE: Se: Quadrifid.
QUADRIPLEGIA: Lammelse i alle fire lemmer.
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QUADRIVALENT: (1) Det å ha en valens på fire
(tetravalent; Se: Valence; (2) Assosiasjonen av
fire homologe kromosomer under (synapsis) den
meiotiske profase (Se: Prophase).
QUADRIVOLTINE: Det å produsere fire generasjoner (kull, avlinger, kokonger) per år eller per
sesong.
QUADRUPEDAL (Quadruped, Quadrupedalism): (1) Gå på fire ben (tetrapod), firbent dyr
(quadruped) (Se: Bipedal); (2) Firdoblet, firedoble
(quadruple).
QUADRUPLET: (1) Kombinasjon av fire av samme slag; (2) Én av fire barn produsert under én
graviditet.
QUAGGY: (1) Myrlendt, sumpig,
(soggy); (2) Bløt, slapp, løs, slasket.

gyngende

QUAIL: Vaktel (Coturix coturix), fugl i fasanfamilien (Phasianidae).
QUAKE: (1) Å ryste, riste (av sjokk, ustabilitet;
shake, tremble); (2) Skjelve, dirre (av kulde, frykt,
sterke følelser; shiver, shudder); (3) Skjelve,
ryste (og da spesielt jorden).
QUALIFICATION: (1) Kvalifikasjon, skikkethet,
evne, egenskap eller ferdighet som gjør en
skikket for en oppgave eller posisjon; (2)
Forutsetning, betingelse, vilkår, restriksjon; (3)
Det å kvalifisere seg ved å fullføre en
eksaminasjon eller et offisielt kurs; kvalifisering:
(4) Betingelse som må oppnås før en rett kan
oppnås; (5) Det å bli kvalifisert eller valgbar for
noe.
QUALITATIVE: Kvalitativ, ikke-numerisk, å måle
eller bli målt gjennom sin kvalitet istedenfor
gjennom sin kvantittet. Se: Quantitative.
QUALITATIVE CHARACTER (Discrete character, Mendelian character, Qualitative trait):
Kvalitativ karakter, karakter som er kvalitativt
basert, dvs. som har distinkte, alternativt
definerte uttrykk (diskontinuerlige) som generelt
sett, ikke er numeriske eller morfometriske. En
kvalitativ karakter bestemmes gjerne av få gener
med stor effekt. Se: Mendelian character,
Qualitative inheritance og Quantitative character.

QUALITATIVE INHERITANCE (Discontinous
variation): Kvalitativ arv, arv av karakterer som
avviker markert i sitt uttrykk mellom individene i
populasjonen eller arten; arv av fenotypiske
karakterer som viser diskontinuerlig variasjon og
som vesentlig er kontrollert av kun én eller et lite
antall gener (Se: Major genes). Se: Quantitative
inheritance og Variation.
QUALITATIVE METHOD: (1) Kvalitativ metode,
kvalitativ forskning, forskning på fenomener som
er vanskelig til umulig å kvantifisere matematisk,
f.eks. spesielle attributter, tro, meninger og symboler; (2) Innen systematikk og kladistikk,
parsimonisk vurdering av en karakterevolusjon
som i stor utstrekning er basert på manuell
bedømmelse uten hjelp av elektroniske databehandlinger. Se: Parsimony og Phylogenetic
systematics.
QUALITATIVE MULTISTATE CHARACTER:
Kvalitativ karakter som har flere klart definerte
uttrykk som ikke kan arrangeres langs én spesiell
akse. Se: Quantitave multistate character.
QUALITATIVE TRAIT: Se: Qualitative character.
QUALITATIVE VARIATION: Se: Discontinuous
variation.
QUALITY: (1) Kvalitet, grad av kvalitet, kvaliteten
av noe målt mot andre tilsvarende ting; (2)
Generell profesjonalisme, perfeksjonisme, overlegen; (3) Høy sosial rang, mennesker med høy
sosial posisjon; (4) Essensiell karakter, natur; (5)
Klang, lyd bestemt av harmonier, den grad lyd er
gjengitt korrekt (fidelity); (6) Distinkt kvalitet eller
karakteristikk innehatt av noen eller noe, f.eks. en
persons tale; (7) Kvalitet mht. mat, materialer
eller instrumenter; kvalitetskontroll opprettholder
kvaliteten på et produkt eller service over en
minimumsstandard basert på aksepterte kriterier.
Kvalitetsforsikringen garanterer at den kvalitet
som en kvalitetskontroll krever, er til stede.
QUANTASOME: Membranbundne, tallrike sfæriske partikler, korn (granules, 10 x 20 nm),
lokalisert på en kloroplasts thylakoid (Se:
Thylakoid), og som inneholder klorofyll.
QUANTIFY: Kvantifisere, taksere, bestemme
eller uttrykke mengden av, kvantiteten av noe.

422

Kvantifisering, den objektive prosess å behandle
data i en numerisk måleskala (i motsetning til
data som ikke kan tallfestes), eller statistiske
teknikker for å forklare, løse og teste problemer i
motsetning til subjektive, deskriptive og kvalitative metoder. Se: Qualitative og Quantitative.
QUANTITATIVE (Numerical): (1) Kvantitativ,
numerisk, uttrykt eller utrykkbar som en kvantitet;
(2) Relatert til eller som involverer kvantiteter,
mengder, tellinger, mål, forholdstall eller verdier.
Se: Numerical, Qualitative og Quantify.
QUANTITATIVE CHARACTER (Metric trait,
Metric character, Numerical character, Quantitative trait): Kvantitativ karakter, karakter som er
kvantitativt (numerisk) basert, dvs. basert på mål
og målinger (tellinger, tall eller verdier) som viser
en kontinuerlig variasjon (fenotypisk). En
kvantitativ karakter bestemmes gjerne av mange
gener med liten effekt. Eksempler på slike
karakterer er vekt og hudfarge hos mennesket.
Se: Mendelian character, Qualitative character,
Quantitative inheritance og Variation.
QUANTITATIVE GENETICS: Kvantitativ genetikk, studiet av den effekt arv og miljø har på
karakterer og karaktertrekk som kan kvantitativt
måles, dvs. som varierer kontinuerlig i verdi slik
som kroppsstørrelse og vekstrate, og som
bestemmes av et større antall gener der hver har
relativt liten effekt. Kvantitativ genetikk er med
andre ord, en statistisk metode for å analysere
gen-innflytelsen via den fenotypiske variasjon.

QUANTITATIVE TRAIT: Se: Quantitative character.
QUANTITATIVE
TRAIT
LOCUS
(QTL):
Lokaliseringen av et gen (locus) eller kromosomregion som påvirker en kvantitativ egenskap
eller karaktertrekk, dvs. som har en statistisk
signifikant effekt på en fenotypisk forskjell mellom
utviklingslinjer, populasjoner eller arter.
QUANTITTATIVE TRAIT LOCUS MAPPING:
Kartlegging, genetiske koblingskart som viser de
molekylære markører (SNP, Se: SingleNucleotide Polymorphism; Se: AFLP, Amplified
Fragment Length Polymorphism) som korrelerer
med den observerte egenskapen, karakteren,
som
undersøkes.
Lokaliseringen
av
kromosomale segmenter som virker på gitte
fenotypiske karaktertrekk, er første steg for å
identifisere og sekvensere de aktuelle genene
som forårsaker variasjonen i det angjeldende
karaktertrekket.
QUANTITATIVE VARIATION : Se: Continuous
variation.
QUANTITY: (1) Kvantitet, kvantum (pl. kvanta),
mengde, størrelse, uendelig mengde eller antall,
estimert mengde, bestemt mengde, totale
mengde, totale antall, betraktelig mengde,
betraktelig antall; (2) Den grad en ting er målbar
med tanke på mindre, lik eller større, eller med
hensyn til økende eller avtagende størrelse.
QUANTITY OF HEAT: Se: Heat.

QUANTITATIVE INHERITANCE (Continuous
variation): Kvantitativ arv, arv av karakterer som
kontrolleres av mange gener (polygener) der
hvert gen alene har en relativt liten effekt; arv av
fenotypiske karakterer som viser kontinuerlig
variasjon kontrollert av mange samvirkende
gener. Se: Continuous variation, Mendelian
character, Qualitative inheritance, Quantitative
character og Variation.

QUANTIZATION: (1) Kvantifisering, prosessen å
dele noe i målbare mindre deler, kvanta, dvs. å
begrense antall verdier eller naturlige tilstander i
et system slik at visse variabler kun kan ha visse
diskrete verdier (i en kontinuerlig variasjon); (2)
Kalkulere eller uttrykke noe i forhold til kvantemekanikk eller kvanteteori.
QUANTIZE: Kvantisere.

QUANTITATIVE MULTISTATE CHARACTER:
Kvantitativ karakter som har flere relativt klart
definerte uttrykk som kan arrangeres langs én
akse. Se: Qualitative multistate character.
QUANTITATIVE PHYLETICS: Se: Cladistic method.

QUANTUM (pl. Quanta): (1) Kvantum, kvant,
kvante-, en viss mengde; (2) Innen fysikk,
betegnelse på en størrelse som forekommer i en
bestemt, udelelig mengde, den minste mengde
energi i en atomær skala, som et system kan
tape eller tilføres. Et kvantum er en elementær
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enhet for energi der emisjonen eller absorbsjonen av energi via atomene (eller molekylene),
skjer trinnvis og der minimummengde energi som
er forbundet med hvert trinn, er definert som et
kvantum.
Denne
minimumsstørrelsen
for
forandring, medfører at prosessen ikke er
kontinuerlig, men foregår i integrale multipler av
det aktuelle kvantum, noe som er grunnlaget for
kvanteteorien. For eksempel er fotonet kvanteenheten i det elektromagnetiske felt, gravitonet i
et gravitasjonsfelt. Strålingskvant også kalt foton
(gammakvant, lyskvant), er den minste mengde
elektromagnetisk stråling som kan sendes ut med
en bestemt frekvens. Fotonet fører med seg en
energimengde (energikvant)
som
er lik
virkningskvantet h multiplisert med frekvensen ν,
og en spinnmengde (elementærkvantet for spinn)
som er lik virkningskvantet h dividert med 2π og
som betegnes med ℏ (h-strek). Det elektriske
elementærkvantet, elementærladningen, er den
minste elektriske ladning man kjenner, som regel
betegnet med e. Protonet har ladning e,
elektronet −e. Kvantemekanikken har sin basis i
kvanteteorien og forklarer egenskapene til
atomene og molekylene, der en del av kvantemekanikken, kalles bølgemekanikk, der bølgepartikkel naturen er sentral (og som Schrödingers
ligning er knyttet opp til). Kvantestatistikk
refererer til den statistiske beskrivelse av et
partikkelsystem som følger kvantemekanikkens
lover, istedenfor klassisk mekanikk. Kvantehopp
(quantum jump) refererer til overgangen hos et
atom eller molekyl fra en stasjonær tilstand til en
annen der det også vil skje utsendelse eller
absorpsjon av energi.
QUANTUM CHROMODYNAMICS (QCD): Innen
fysikk, kvantekromodynamikk (Se: Quantum
theory), en fagdisiplin som omhandler teorien om
de sterke interaksjonene som holder atomkjernene sammen der hovedaktørene er protoner
og nøytroner (baryoner), og kvarker som
forekommer i et antall av tre i baryonene
(mesoner består av én kvark) og som er bundet
sammen ved hjelp av gluoner (Se: Gluon). Disse
elementærpartiklene utveksles og holder sammen atomet i motsetning til elektronene rundt
kjernen som holdes sammen av fotoner som
utveksles med kjernen. Gluoner utgjør en mye
sterkere kraft enn de elektriske kreftene som
fotoner representerer. Kvarkene har også en
annen type polarisasjon enn fotoner og

elektroner, som ikke er relatert til geometri. Man
har kalt denne for farge (colour), og fargen
forekommer i tre tilstander (R, G, B). En kvarks
farge kan skifte hvis en kvark utsender eller
absorberer et gluon. Gluonene forekommer i åtte
forskjellige typer, avhengig av hvilken farge de
koples til. Se: Physics, Quantum, Quantum
mechanics, Quantum theory og Quarks.
QUANTUM ELECTRODYNAMICS (QED): Innen
fysikk, kvanteelektrodynamikk (Se: Physics og
Quantum theory), kvantemekanikk tillempet
elektriske interaksjoner (mellom kjernepartikler),
en fagdisiplin som er opptatt av interaksjonene
mellom materie og lysenergi, dvs. teoriene bak
elektrisitet og magnetisme i lys av kvantemekanikk. Interaksjonen mellom fotoner (lyset)
og elektroner (materien) ligger funtamentalt til
grunn for kjemien og biologien (bortsett fra
gravitasjon og fenomenene i selve atomkjernen).
Kun tre fenomener er tilstrekkelig til å beskrive
alle fenomener som er assosiert med elektroner
og fotoner: (a) Ett foton går fra sted til sted, (b) ett
elektron går fra sted til sted, og (c) ett elektron
utsender (emitterer) eller absorberer et foton. Det
kan foregå ikke kun på et sted (rom), men i en
rom-tid dimensjon. Se: Physics, Quantum, Quantum mechanics, Quantum theory og Quarks.
QUANTUM
EVOLUTION:
Kvanteevolusjon,
relativt hurtig evolusjonær forandring i en
genetisk utviklingslinje fra en relativt stabil
biologisk tilpasning til en distinkt forskjellig
tilpasning eller form forårsaket av et sterkt
seleksjonstrykk; en «unormal» rask fylogenetisk
evolusjonsrate over kort tid. Utgjør en form for
evolusjon som tilsynelatende skjer trinnvis med
raske evolusjonære forandringer av et markert
fenotypisk uttrykk. Noe som kan foregå ved
plutselige og store miljøforandringer eller hvis
organismer sprer seg inn i et nytt område med
nye miljøbetingelser (adaptive zone) forskjellige
fra der de tidligere var tilpasset, noe som krever
rask tilpasning hvis de skal overleve (Se:
Founder effect og Genetic drift). Begrepet er
særlig knyttet til en rask evolusjon av karaktertrekk som definerer høyere taksa. Se:
Evolution, Phyletic evolution og Punctuated
evolution.
QUANTUM MECHANICS (Quantum physics):
Innen fysikk, kvantemekanikk, kvantefysikk,
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matematisk, fysisk teori som omfatter strukturen
og adferden til atomer og molekyler; kvanteteorien som beskriver og forutsier egenskapene,
bevegelsene og interaksjonene av sub-atomære
partikler, innbefattet konsepter som energikvantifisering, bølge-partikkel dualiteten og usikkerhetsprinsippet. Kvantefysikken (Se: Physics) er
en fagdisiplin som forklarer fenomener på
atomnivået og ligger bak forståelsen av all kjemi
og kjemiske reaksjoner. Teoretisk kjemi er langt
på vei fysikk, der kvantefysikken er fundamental
for forståelsen av materiens egenskaper. Se:
Physics, Quantum, Quantum electrodynamics og
Quantum chromodynamics, Quantum theory og
Quarks.
QUANTUM NUMBER: Kvantetall, innen kvantefysikk (kvantemekanikk; Se: Quantum mechanics) finner man ofte at egenskapene til fysiske
systemer har diskrete verdier, forekommer slike,
kan disse defineres med tall kalt kvantetall.
Elektronet som går i en bane rundt atomkjernen,
er ett eksempel da det kun okkuperer bestemte
baner (n, l, m). Egenskapene til elementærpartiklene beskrives også gjennom kvantetall, som
elektronets spinn som kun kan ha to forskjellige
energitilstander (kvantetallene +½ og -½) avhengig av om spinnet er parallell eller antiparallell
til visse retninger. Det er kvantestatistikken som
behandler elementærpartiklenes likevektsfordelinger blant de forskjellige kvantifiserte energitilstandene og nivåene.
QUANTUM SPECIATION (Saltational speciation): Innen biologi, dannelse av nye arter
(datterarter) over en relativt kort tidsperiode, og
vanligvis innen mindre, isolerte populasjoner fra
en større forfaderlig (ancestral) populasjon, og
der foundereffekt (Se: Founder effect) og
genetisk drift (Se: Genetical drift) spiller viktige
roller. Med andre ord, dannelsen av datterarter
skjer særlig der mindre, lokalt isolerte grupper
(raser) med et begrenset antall individer (Se:
Bottleneck) forekommer i periferien av den
større, polymorfe, kryssbefruktende artens
utbredelsesområde, eller det skjer ved at et
relativt lite antall individer fra den større
populasjonen, vandrer inn i nye områder (Se:
Adaptive zone) eller tomme nisjer. Hos planter er
denne formen for rask artsdannelse eller
evolusjon, karakterisert ved forekomsten av par
eller grupper av diploide plantearter som kun er

forskjellige i kromosomstruktur, men kan også
ofte være basert på aneuploidi. Se: Aneuploidy,
Macroevolution, Niche og Quantum evolution.
QUANTUM THEORY (QED; QCD): Innen fysikk,
kvanteteorien, teorien om at materie og energi er
basert på kvanta (Se: Quantum) som har
karakteristikkene til både bølger og partikler, og
som spesielt omhandler fagområdene kvanteelektrodynamikk og kvantekromodynamikk (Se:
Quantum electrodynamics og Quantum electrochromodynamics). Teorien ble spesielt utviklet for
å forklare strålingen av energi fra svarte hull, den
fotolektriske effekten (som Einstein (1905)
forklarte gjennom at lys ble absorbert i kvanta
kalt fotoner; Se: Photon) og en rekke andre
fysiske fenomener som eksistensen av diskrete
partikler av energi- og materie, usikkerhetsprinsippet og eksklusjonsprinsippet. Se: Atom,
Electron og Photon.
QUANTUM YIELD (, Quantum efficiency):
Innen fotosyntese, antall molekyler (mol) av CO 2
fiksert (eller oksygen utviklet) per lyskvantum
absorbert.
QUARANTINE: (1) Karantene(stasjon), sette i
karantene, en periode av isolasjon (40 dager =
quarantina); (2) Isolering (spesielt ved innførsel til
et land) av et individ (vanligvis dyr) for å avgjøre
om individet lider av en infeksiøs sykdom eller
ikke og dermed forhindre spredning av
infeksjonen fra et område der sykdommen
forekommer til et område sykdommen ikke
forekommer eller opptrer sjeldent. Isolasjonsperioden må være lik eller lengre enn den lengste
kjente inkubasjonstiden til den mistenkte sykdom.
Dette gjelder personer eller et dyr som har vært
eksponert for en infeksjon og som derfor er eller
kan tenkes å være infeksiøse i løpet av
karantenetiden. Se: Isolation.
QUARK: Kvark, innen fysikk, en (punktformig)
elementærpatikkel, en fundamental bestanddel i
all materie. Det forekommer seks typer av
kvarker som utgjør de minste byggestenene vi
kjenner i naturen, og som sammen med den
andre hovedtypen, leptoner (seks typer, bl.a.
elektroner som deltar i elektromagnetisk og svak
vekselvirkning) og alle deres antipartikler, bygger
opp all materie i universet. Kvarker som deltar i
såkalt sterk vekselvirkning, kan kombineres
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under dannelse av sammensatte partikler kalt
hadroner (dvs. baryoner og mesoner), partikler
som tar del i de sterke kjernekreftene (baryoner
omfatter protoner, nøytroner og mange ustabile,
tyngre partikler, hyperoner). De mest stabile
partiklene er protoner og nøytroner, komponentene i atomkjernene. Kvarker er aldri
observert som frie partikler, de danner par eller
tripletter; eksistensen deres er påvist gjennom
diverse eksperimentelle forsøk med hadroner,
baryoner og mesoner. Protoner og nøytroner
(som tilsammen kalles nukleoner) består av tre
kvarker hver der protonet består av to opp og én
ned kvark, nøytronet av én opp og to ned
kvarker. Kvarkene har en del indre egenskaper
som elektrisk ladning, masse, fargeladning og
spinn. Kvarkene gjennomløper alle fire fundamentale krefter i naturen: Elektromagnetisme,
gravitasjon, den sterke og svake kjernekraften.
Seks typer kvarker forekommer, kjent som
«flavour»: Opp (u, up) og ned (d, down), sjarm (c,
charm) og sær (s, strange), og topp (t, top) og
bunn (b, bottom). «Opp og ned»-kvarkene er de
mest stabile kvarkene og de mest vanlige i
universet da nedbrytning av partikler (particle
decay) forandrer de tyngre kvarkene til disse.
For hver kvark flavour forekommer det en
antikvark, en antipartikkel, tilsvarende også for
leptonene. Se: Atom, Electromagnetism, Gravity,
Lepton, Strong interaction og Weak interaction.
QUARRY: (1) Fangst, bytte, jaktbytte, vilt drept
under jakt; (2) Jakt foretatt med jaktfalk; (3) Vilt
som er søkt eller forfulgt; (4) Stenbrudd, dyp, stor
grop der sten, mineraler eller annet materiale er
brutt ut. Quarrying, stenbryting.
QUARRY SPECIES:
jaktbart vilt.

Viltart,

lovlig

bestemt,

QUARTAN MALARIAE (Quartan, Quartan
fever): Malaria med feber hver 72. time (fjerdedagsfeber), forårsaket av Plasmodium malariae.
Se: Malarian parasites.
QUARTER: (1) Fjerdedel, fjerdepart, firedel,
kvart, én av fire like deler av noe som kan deles;
(2) Kvarter, en fjerdedel av en time (15 minutter);
(3) En fjerdel av månens gang rundt jorden, eller
én av de to månefaser da månen som sett fra
jorden, er halvt opplyst av solen; (4) Én av de fire
hovedinndelingene av et kompass; (6) Kvartér,

bydel, strøk, sted å bo, bolig, husly, losji, spesielt
barakkene som huser militært personell; (7) Én
lem av et firefotet dyr; (8) Hjørne, verdenshjørne,
kant; (9) Akterenden på en skipsside; (10) Nåde,
pardong, grid.
QUARTZ: Kvarts, det mest vanlige mineral på
jorden og som består av krystallinsk silisiumdioksid (SiO2) med hardhet 7, vanligvis hvitfarget,
men kan være fargeløst og gjennomsiktig
(bergkrystall). Kvarts som er krystallisert i et
trigonalt system, har en rekke egenskaper
relatert til f.eks. polarisering av lys eller de bølgelengdene det transmitterer (mellom 1880 (UV) og
400 nm (IR)). Velformede krystaller av kvarts
utgjør sekskantede prismer som ender i en sekskantet pyramide. Fargete krystaller av kvarts
brukes som smykkestener, f.eks. ametyst og
agat, eller i optiske instrumenter som prismer og
linser og fibre. Kvarts er hovedbestanddelen av
granitt og sandsten. Kvartssand er råmaterialet
ved produksjon av glass. Se: Glass.
QUASARS (Quasi-stellar objects; QSOs): Kvasarer, en klasse av astronomiske legemer som
ligger langt utenfor vår galakse og som utsender
enorme energimengder fra en meget kompakt del
av verdensrommet. Kvasarer ble først sett (1963)
som de lyse gjenpartene til enkelte meget sterke
radiokilder, men det har senere vist seg at bare
et fåtall (1 %) av kvasarene utsender radiobølger.
Størstedelen av energistrålingen er i den
infrarøde delen av spekteret, men de er også
sterke kilder for røntgen stråler. Kvasarene viser
også store rødfaseforskyvninger (Se: Redshifts)
som en antar skyldes en Doppler effekt pga.
universets ekspansjon (Se: Doppler effect).
Kvasarene er ekstremt fjerne objekter, og de med
størst rødfase-forskyvning er lengst borte og
derfor også de yngste objektene man kan
observere i verdensrommet. For å kunne
observeres over så lange avstander må
kvasarene være ekstremt lyssterke, samtidig som
en har funnet at deres lysproduserende område
er ekstremt lite. Man antar nå at kvasarer
representerer de energirike kjerneområdene i
galakser der den eneste kjente prosessen som
kan gi så store energier, er ansamlingen av
materie i supermassive svarte hulli hjertet av
kvasarene (Se: Black hole).
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QUASI: Kvasi, kvasi-, halv-, delvis, nesten,
tilsynelatende, nærmest, i noen grad, på noen
måter, ha en viss likhet med noe.
QUASISPECIES: (1) Innen taksonomi, kvasiart,
en gruppe organismer tidligere ansett for å være
en egen art (og som også kan være navnsatt);
(2) Innen genetikk, en guppe av relaterte
genotyper i et miljø med høy mutasjonsrate der
en stor del av avkommet forventes å ha én eller
flere mutasjoner mer enn foreldene. Mutasjoner i
dominante DNA sekvenser (Se: Master sequence), er gjenstand for seleksjon med
begrensede interaksjoner mellom individene som
hos bakterier og virus. (En art i motsetning til en
kvasiart, er i et evolusjonært perspektiv, en mer
mer stabil genotype hvor avkommet i større grad
er genetiske kopier; Se: Selection og Wild-type);
(3) Innen virologi, sverm av virus med lik genetisk
struktur som deler en vert med andre kvasiarter
med forskjellig genetisk konstitusjon (vanligvis
avstammer alle kvasiarter i en vert fra samme
opprinnelige strain).
QUASI-SYMPATRIC SPECIATION: Splittelsen
av en art i to eller flere arter gjennom adaptasjon
av forskjellige sub-populasjoner i forskjellige
nisjer. Se: Niche.
QUASIDIPLOID (Pseudodiploid): (1) Celle som
ser ut til å ha et fullt antall kromosomer, men som
ikke har det (kreftceller kan være kvasidiploide);
(2) Celler med et diploid kromosom antall, men et
aneuploid kromosom sett. Se: Aneuploid.
QUATERNARY (PERIOD): Kvartær, den andre
perioden innen Kenozoicum som begynte for ca.
2,6 million år siden etter Tertiær perioden.
Kvartær består av to epoker, Pleistocen (begynte
for 2,6 millioner år siden) og Holocen (begynte for
10 000 – 12 000 år siden). Holocen og Pleistocen
sammen med Pliocen og Miocen, er også angitt å
utgjøre til sammen Neogen som etterfulgte
Paleogen. I løpet av Kvartær forekom fire store
istider i Europa og Nord-Amerika som strakte seg
nedover mot ekvator, adskilt av interglasiale tider
da klimaet var varmere og isen trakk seg tilbake.
Den siste istiden opphørte for ca. 10 000 år
siden. Se: Anthropocene, Geological time scale,
Holocene, Neogene, Paleogene og Pleistocene.

QUATERNARY ICE AGES: Kvartære istider,
omfattende isbredannelser i Kvartær da istider
var mye mer utbredt og vanlige enn i våre dager.
Se: Quartenary (period).
QUATERNARY STRUCTURE: Innen biokjemi,
kvartær struktur, måtene de adskilte polypeptid
kjedene i et komplekst protein interakterer;
sammenkoplingen av to eller flere foldete
polypeptid kjeder til en struktur av høyere orden.
Se: Protein.
QUEEN: Dronning, den primære reproduktive
hunnen i en koloni av sosiale insekter (bier,
vepser, maur og termitter) og den eneste i
kolonien som er i stand til å legge egg; hunnen
av den reproduktive kasten i semisosiale eller
eusosiale insekter som kan eller ikke kan avvike
morfologisk fra arbeiderne. Se: Eusocial og
Semisocial.
QUEENSLAND TICK TYPHUS: Rickettsiasykdom (Rickettsia australis) som smitter mennesket gjennom midd. Smittereservoaret antas
og finnes i pungdyr og gnagere.
QUEEN SUBSTANCE: Dronningstoff, feromon
eller en blanding av feromoner som produseres
av insektdronningen for å kontrollere adferden til
arbeiderne og andre potensielle dronninger.
QUEER: Merkelig, underlig, rar, snodig, aparte,
eksentrisk, avvik fra som er forventet normalt,
ukonvensjonell i adferd, av diskutabel eller
tvilsom natur (odd, strange, weird); (2) Føle seg
svimmel, noe syk, kvalm; (3) Slang for homoseksuell, lesbisk; (4) Skummel, mistenkelig.
QUERIMONIOUS: Som er klynkende, sytende.
QUERY: (1) Spørsmål, forespørsel, spørre om,
spesielt et spørsmål som uttrykker tvil eller ber
om informasjon; (2) Spørsmålstegn; (3) Tvil,
betvile, reservasjon.
QUERY FEVER: Se: Q-fever.
QUIESCENCE: Temporært opphør i en aktivitet
eller utvikling i en periode da individet har lite
behov for næring, men viser tegn på liv; en
tilstand som er diekte koblet til miljøbetingelsene
(Se: Dormancy).
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QUISCENT: Det å være inaktiv, stille, i hvile,
passiv.
QUIN-: Prefiks som betyr fem, fem ganger.
QUINCUNCIAL: Quinconce, geometrisk mønster
som består av fem punkter i et kryss slik at fire av
dem danner en firkant eller et rektangel og hvor
det femte befinner seg i sentrum.

(allusjon, allusion), frase, setning eller avsnitt, tatt
fra et arbeid (og da vanligvis et velkjent arbeid)
og gjentatt i et annen arbeid; (4) Quotation
marks, anførselstegn, sitattegn, gåseøyne,
hermetegn, tegn som brukes for å uttrykke tale
eller sitater eller for å vise noe som er omtalt på
en spesiell måte. Utseendet på tegnene kan
variere, og fra land til land. (I dette arbeidet er
gjennomgående benyttet «».)

QUININE: Kinin, bitter; krystallinsk alkaloid som
virker febernedsettende og som benyttes for å
behandle infeksjonssykdommene malaria og
babesiose. Opprinnelig (1820) isolert fra barken
på cinchona treet (blomsterplante i Rubiaceae
familien; nasjonaltreet i Peru), men barkekstrakter har vært benyttet for å behandle malaria
allerede fra 1600-tallet.

QUOTE: (1) Sitat, sitere, gjenta eller kopiere fra
en eller annen kilde, vanligvis artikkel, bok eller
tale, og hvis korrekt, med referanse til det
opprinnelige arbeidet; (2) Gjenta en ytring eller
påstand fra noen; (3) Nevne, notere. Se: Quotation.

QUINSY: Halsbetennelse, halsbyll.

QUOTIDIAN FEVER: Se: Malarian parasites.

QUINTIPARA: Kvinne som har født fem unger.
Quintuplet, én av fem unger produsert i én
graviditet.

QUOTIENT (Ratio): Kvotient, størrelsen eller
resultatet når et antall (kvantum) blir delt med et
annet; resultatet av en divisjon. Divideres a med
b (a:b) er operandene a og b, henholdsvis dividend og divisor. Se: Ratio.

QUIESCENCE: Hvile, ro, periode av inaktvitet,
temporær hvilefase karakterisert ved redusert
aktivitet eller stans i utviklingen. Se: Dormancy.
QUIESCENT: (1) Hvilende, i ro, passiv, uvirksom
(quit, taus, stille, stillhet, stilne, tysne, rolig, ro,
lun, berolige, fred, fredelig); (2) Innen botanikk,
frø som ikke har spiret fordi miljøbetingelsene
ikke er til stede.

QUOTIDIAN: Hverdags-, daglig.

Q.V. (Latin: quod vide): Forkortelse for: Se, som
vil vises, som vil bli sett; benyttes etter en term
for å indikere at det følger mer informasjon om
termen senere eller er tilgjengelig et annet sted.

QUOAD: (1) Med tanke på, med hensyn til
(regarding); (2) Innen taksonomi, den del det
refereres til av et takson beskrevet av en tidligere
forfatter.
QUOTA: (1) Kvote, andel, forholdsmessig andel,
tildeling; (2) Begrenset mengde eller antall av
noe som er offentlig tillatt, f.eks. tillatt og
produseres, importeres eller eksporteres; (3)
Minimumstall stemmer for valg av en kandidat;
(4) Bestemt minimums- eller maksimumsantall
folk av en gitt gruppe som er tillatt å gjøre noe
spesielt, f.eks. komme for å leve i et land.
QUOTATION: (1) Anførsel, det å anføre; (2)
Kostnadene for å utføre et spesielt et arbeid; (3)
Sitat, notering, hentydning, indirekte referanse
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R
R (r): Forkortelse for: (1) Respirasjon (respiration); (2) Aminosyren arginin (Arg); (3) Effektiv
reproduksjonsrate (reproductive rate, Ro); (4)
Gass konstant (Se: Gas constant); (5)
Korrelasjonskoeffisienten (correlation coefficient);
(6) Den fundamentale vekstrate (intrinsic rate of
natural increase; biotic potential) til en populasjon (Se: Reproductive rate); (7) Røntgen (Roentgen).
R. (RR., Rarus, Rarissimus): Forkortelse for:
Sjelden, meget sjelden.
Ro (R): Se: Reproductive rate.
Ra: Se: Radium.
RABBIT FEVER: Se: Tuleramia.
RABID: Refererer til eller påvirket av rabies. Se:
Rabies.
RABIES (Hydrophobia, Lyssa): Hundegalskap,
rabies, hydrofobia, akutt og praktisk talt uten
unntak, dødelig virusinfeksjon som primært
infiserer rovdyrene blant pattedyrene og som
skyldes et rhabdovirus som forekommer i spyttet
til de infiserte dyrene og overføres via bitt. Viruset
angriper det sentrale nervesystemet hos
mennesket og andre dyr, særlig rovdyr selv om
alle pattedyr kan bli infisert. Rabiesvirus hører til
Lyssavirus i familien Rhabdoviridae og er en
såkalt virus-zoonose. Virus reservoaret i Europa
er ville pattedyr, og da særlig rever og rotter.
Mennesket blir vanligvis smittet gjennom bitt
(spytt) av infiserte dyr, særlig hunder, men
mennesket er generelt ikke særlig mottagelig for
viruset. Viruset holder seg rundt infeksjonsstedet
en tid før det sprer seg og går inn i de perifere
nervene og derfra til det sentrale nervesystemet
(CNS) der det forårsaker paralyse og eventuell
død. Rabies finnes på alle kontinenter, bortsett
fra Australia og Antarktisk. I Norge er ikke
hundegalskap påvist i landet i mer enn hundre år,
men tilfeller har forekommet da nordmenn har
blitt smittet i utlandet og der diagnostiseringen
skjedde i Norge. Men viruset er påvist hos rev,
reinsdyr og sel på Svalbard, men ikke i andre

Skandinaviske land. Inkubasjonstiden er vanligvis
2 - 13 uker, men kan være fra 6 dager til ett år
eller mer, mye avhengig av avstanden fra
infeksjonsstedet (bittet) til CNS. Tidligere fantes
ingen behandling mot infeksjonen, men i det siste
så har man maktet gjennom spesielle behandlinger å redde enkelte pasienter.
RACCOON (Racoon): Vaskebjørn, nordlig
vaskebjørn (Procyon lotor), rovpattedyr i halvbjørnfamilien (Procyonidae).
RACE: (1) Rase, folkegruppe, folkeferd, gruppe
mennesker forent (klassifert) på basis av
nasjonalitet, felles historie, kultur eller geografisk
utbredelse; (2) Mennesket betraktet som gruppe;
(3) Slekt, en spesiell utviklingslinje over genealogisk tid; (4) Karakteristisk, adskillende kvalitet;
(5) Rase, avlslinje (strain) av domestiserte dyr;
(6) Rase, race-, undergruppe, vanligvis geografisk isolerte populasjoner som ikke har noen
status i henhold til Koden (Se: Code), men som
avviker fra andre slike populasjoner av samme
art i visse nedarvbare egenskaper, karaktertrekk:
Biologiske, genetiske, fysiologiske, fysiske
(morfologiske) og/eller økologiske. Rasebegrepet
som er en dårlig definert intraspesifikk gruppe,
viser først og fremst til geografisk variabilitet, dvs.
utgjør primært en geografisk definert populasjon
(for parasitter, vertsdefinert), samling av populasjoner, varietet eller strain innen en art eller
underart. Enhver rase kan kryssbefruktes fritt
med enhver annen rase av samme art der
raseforskjellene er relative, ikke absolutte. Men
raser kan utvikle seg til en formell i henhold til
Koden (Se: Code), infrasubspesifikk kategori eller
utvikle seg videre til nye arter hvis det etableres
reproduktiv isolasjon (isolerte gen pooler) mellom
de enkelte populasjonene (rasene) (Se: Incipient
species). De fleste biologer (og antropologer)
betrakter ikke rase som et holdbar klassifikasjonsbegrep, da det bl.a. oftest er større genetisk
variasjon innen en gruppe (populasjon, rase) enn
mellom dem. Generelt defineres raser ut fra, som
nevnt: (a) Geografi (geografisk rase, rase som
lever i en geografisk begrenset del av artens
totale areal; en rase kan gis et taksonomisk navn
oppfylles betingelsene for navnsetting iht.
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Kodens nomenklaturregler (Se: Subspecies) (ofte
benyttes underart løselig om rase, og omvendt),
(b) biologi (biologisk rase, raser som avviker fra
hverandre i spesielle biologiske karakterer,
spesielt relatert til adferd), (c) genetikk (genetisk
rase, raser som er forskjellige når det gjelder gen
frekvenser, kromosomstruktur, kromosomantall
(polyploide) eller andre nedarvbare karakteristikker; Se: Cytotype), (d) fysiologi (fysiologisk
rase, raser som er forskjellige med tanke på
spesielle fysiologiske miljøtilpasninger), (e) fysisk
utseende (morfologisk rase, raser som fremviser
spesielle morfologiske nedarvede særtrekk
knyttet til varierende miljøer), og (f) økologi
(økologisk rase (Se: Ecotype), lokale raser som
har en eller annen spesiell karakter selektert for
og tilpasset et spesielt miljø). Arten menneske
har enkelte, også vitenskapsmenn, oppsplittet i
fra 4 til 400 raser; men ingen rene menneskeraser (pure races) finnes. Menneskets variasjon
er geografisk flytende, kompleks, og hvis
evolusjonære betydning i store trekk er ukjent.
Totalt misforstått har forskjeller i kultur, sosiale
tradisjoner (og egen følelse av skjønnhet), blitt
forvekslet med biologi noe som har medført at
menneskepopulasjoner har leilighetsvis blitt
katalogisert i pseudoevolusjonære termer som
primitive eller avanserte, degenererte eller
fremragende. Fortsatt henger disse begrepene
igjen fra arisk antropologi og kolonialismens tid,
basert på sammenblandinger av biologisk arv og
kulturelle tradisjoner (Se: Racism) (Se: Form,
Morph, Strain, Subspecies og Variety); (7)
Renne, sette sterk fart, sterk eller rask vannstrøm
(gjennom en trang kanal); (8) Fartskonkurranse,
fart, kappløp, løp, kappløpe, løpe, ile, jage; (9)
Drive på (mot et mål).
RACEME: Blomsterstand med felles blomsterakse, dvs. blomst der de adskilte blomstene er
festet med korte, like stilker, og ved samme
avstander langs hovedstammen og der blomstene ved basis utvikles først. En vekstform der
hovedaksen fortsetter å vokse og produsere
blomster og der de yngste blomstene befinner
seg ved enden (tuppen) av stengelen, som f.eks.
hos geitrams.
RACEMIC: Racemisk, blanding av samme
mengde venstredreide (l-) og høyredreide (d-)
derivater (enantiomerer) av samme optisk aktive

stoff. Racemiske blandinger benevnes med
prefikset dl-, og viser ingen optisk aktivitet.
RACEMOSE: Innen botanikk, det å ha blomstene
arrangert langs en enkelt sentral akse; buskaktig
arrangert med utvidete sekk-lignende ender, eller
det å ligne en druekvist.
RACHI-: Prefiks som betyr pigg, torn; ryggrad,
spinal. Rachis, enhver av forskjellige strukturer
formet som en akse.
RACHIFORM: Det å form som en ryggrad.
RACHION: Marginalsonen ved strendene på en
innsjø som er sterkest bølgepåvirket.
RACIAL: Rase-, rasemessig, raselære. Racialism, rasisme, rasehat. Se: Race og Racism.
RACIAL SENESCENCE: Se: Phylogerontism.
RACIATION: Rasedannelse, dannelse av nye
raser innen en art.
RACISM: Rasisme, rasehat, rasefanatisme basert på den uholdbare teorien om en naturlig
overlegenhet (eller underlegenhet) mellom
menneskets geografisk utbredte populasjoner.
DNA-forskning har demonstrert det meget nære
slektskap mellom alle verdens populasjoner og
folkeslag. Det er større forskjeller f.eks. mellom
svarte afrikanere innbyrdes enn mellom en slags
«gjennomsnitts» afrikaner og en hvit europeer.
Og selv der det er store fenotypiske forskjeller, er
de genetiske (genotypiske) forskjellene ubetydelige. Selv en liten isolert stamme på New Guinea
vil inneholde mer enn 99 % av alle gener og
genetisk variasjon som finnes hos menneskeheten. Se: Race og Specisism.
RAD (Radiation Absorbed Dose): Rad,
absorbert strålingsdose, én Rad er en tidligere
benyttet enhet for absorbert strålingsdose
(ioniserende strålingsenergi) tilsvarende 100 erg
absorbert i 1 g av materiale (0,01 joule absorbert
per kilogram materiale; tilsvarer ca. 1,8 x 1012
ionepar dannet per gram vann eller cellulært
materiale). Enheten er nå erstattet av gray, der 1
gray = 100 rad. Se: Gray og Ionizing radiation.
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RADAPPERTIZATION: Matbestråling, stråling av
mat med slike nivåer av ioniserende stråling at
antallet og aktiviteten av mikroorganismer (eller
sporer) blir redusert til lave eller til upåvisbare
mengder i den behandlede maten (inaktivert;
virus unntatt). Dosen som kreves er vanligvis i
nivået rundt 25 - 45 kiloGray. Se: Rad, Radi-ation
og Radurization.
RADAR (Radio Direction And Ranging): (1)
Radar, system eller metode for å lokalisere fjerne
objekter, deres posisjon og hastighet (eller andre
karakteristikker), gjennom analyse av høyfrekvente mikro- eller radiobølger reflektert fra deres
overflater. Moderne radarer kan meget nøyaktig
gi presise og detaljerte informasjoner om både
stasjonære og bevegelige objekter, og benyttes
derfor til navigasjon av bl.a. skip og fly, innen
meteorologi og astronomi, ved siden av militære
formål. Et radarsystem består av en kilde som
produserer mikro- eller radiobølgene, en antenne
som sender ut en mer eller mindre romlig
begrenset radarstråle og en mottager (som kan
være samme antenne) for å registrere det
innkomne stråle-ekko ved siden av en radar
indikator som viser resultatet i en eller annen
lesbar eller visuell form. Det finnes en rekke
forskjellige typer radarer, som f.eks. radarer
basert på pulser (Se: Pulse) eller Doppler effekter
(Se: Doppler effect); (2) Radar, selve instrumentet for radar påvisning.
RADAR TRACKING: Radarsporing, observasjonsteknikk under feltforhold der dyrs vandringer
studeres ved hjelp av radar, f.eks. fugle-, pattedyr
eller insekttrekk. Har enkeltindivider av fugl blitt
spesielt merket, kan disse skilles ut gjennom det
sterkere signalet som sendes tilbake. Et slikt
radarinstrument (radio detection and ranging)
opererer i mikrobølgeskalaen.
RADI- (Radio-): Prefiks som betyr stråle (radiation), strålingsenergi (radiant energy), radioaktiv (radioactive), radium (X-rays), radioaktiv
isotop (radioactive isotope, radiocarbon), radius
ben (radius ulna).
RADIAL: Radiær, noe arrangert langs en sirkels
radius; med radiærsymmetri, som strekker seg
fra sentrum mot periferien, eller som konvergerer
mot et felles sentrum. Se: Radial symmetry.

RADIAL SYMMETRY: Radiærsymmetri, det å ha
like deler eller mange symmetriplan arrangert
rundt en felles sentral akse; organisme, organer
eller struktur organisert slik at kuttes objektet
gjennom sentrum uansett retning så dannes det
to halvdeler som er speilbilde av hverandre.
Nesledyr (Cnidaria) og pigghuder (Echinodermata) som f.eks. sjøstjerner, er radiær symmetriske. Radiærsymmetri er vanligvis assosiert
med en fastsittende livsform som gir organsimen
mulighet til å samvirke (interaktere) likt med omgivelsene i alle retninger. Se: Bilateral symmetry.
RADIAN: Radian, dimensjonsløs enhet for
vinkelmål, 1 radian omfatter en bue (arc) lengde
lik radius av en konsentrisk sirkel (1 radian =
57,296o; 2 radianer = 360o). Se: Radius og
Steradian.
RADIANCE: (1) Utstråling, stråleglans, kvaliteten
eller tilstanden å være strålende (radiant); (2)
Innen fysikk, strålingsenergien emittert per
enhetstid i en spesiell retning fra et enhetsareal
av utstrålende (emitterende) overflate.
RADIANT ENERGY: Strålingsenergi, energi som
sprer seg (vandrer) og spesielt som elektromagnetiske bølger.
RADIATE (Radiating): Stråle, utstråle, det å
sende stråler eller linjer direkte ut fra et felles
punkt.
RADIATION: (1) Innen evolusjon, radiering,
adaptiv radiering, adaptiv differensiering, perioder
med aktiv kladogenese (Se: Adaptive radiation
og Cladogenesis), evolusjonær differensiering av
en opprinnelig generalisert form under dannelse
av et antall adaptivt spesialiserte former;
espesielt et fenomen i en utviklingslinje der
individer beveger seg inn i nye nisjer eller
habitater som medfører differensiert evolusjon og
etablering av økologiske og fenotypiske forskjeller; (2) Innen anatomi, radialt arrangement
av deler; (3) Innen fysikk, stråling, emisjonen og
forplantningen av energi i form av bølger eller
partikler, eller energien strålt eller overført i form
av bølger eller partikler. Stråling kan også
betraktes som en strøm av partikler, elektromagnetisk stråling fra radioaktive atomer og
molekyler som resultat av radioaktiv nedbryting,
den kombinerte prosess av emisjon, transmisjon
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og absorpsjon av strålingsenergi eller alt som
forplanter seg som stråler, bølger eller partikler,
og da spesielt lys og andre elektromagnetiske
bølger; (4) Form av elektromagnetiske bølger,
ioniserende partikler og fotoner, lik den stråling
som når jorden fra stjernen vi kaller sola. Denne
solstrålingsenergien som når jorden (insolasjon) i
form av elektromagnetiske bølger med forskjellige bølgelengder (70 - 0,1 µm), kan skje i
vakuum. Ved siden av innstrålingen forekommer
det også en viss utstråling fra jorden av energien
mottatt fra solen, men da med lengre bølgelengder (termal infrarød stråling). Atmosfæriske
gasser (som CO2, metan) vil absorbere mye av
denne infrarøde strålingsenergien fra jorden,
bortsett fra bølgelengder mellom 8,5 - 14 µm som
passerer gjennom atmosfæren og vil tapes til
verdensrommet. Vanndamp (skyer) absorberer
en stor del av den stråling som kommer inn til
jorden fra solen, men stopper også sammen med
andre klimagasser, som nevnt, en stor del av
strålingen ut fra jorden. Det er denne absorpsjonen av utstrålingen som gir drivhuseffekten,
en oppvarming av atmosfæren som gjør jorden
beboelig for mennesket. Så solinnstrålingen som
gir lyset gir også varmen som er av fundamental
betydning for livet på planeten jorden. All
funksjonell økologi har sitt utspring i denne
direkte eller indirekte absorpsjonen av strålingsenergien fra solen. Men drivhuseffekten kan også
skape problemer blir den for kraftig, slik at
kontinentale ismasser smelter med økning i
havnivået og forandringer av havstrømmer som
resultat, permafrosten tiner med påfølgende
utslipp av drivhusgassen metan ved siden av
mulige ørkenspredninger samtidig som andre
områder på jorden opplever hyppigere og
voldsommere flomkatastrofer. Solstråleintensiteten varierer mye ut fra vinkelen på de innkomne
solstrålene i forhold til jordoverflaten og områdets
breddegrad. Dessuten varierer strålingen med
sesongen fordi jordaksen heller 23,5 grader fra
sitt omdreiningsplan. Sommersolverv inntrer 22.
juni på den nordlige halvkule, jorden heller da inn
mot sola med sin største vinkel fordi sola ligger
rett over den nordlige vendekretsen. Den 22.
desember på den nordlige halvkule, har vi
vintersolverv da sola er sør for ekvator og den
sørlige halvkule har sommer. Den 21. mars og
23. september er det henholdsvis vårjevndøgn og
vinterjevndøgn, da sola er rett over ekvator og
dag og natt er like lange. Lysintensiteten og

dagslysets lengde, influerer forskjellig på
organismene etter hvor de lever på jorden og
hvilken årstid det er. Strålingen som sendes ut fra
solen (i rette linjer), har en hastighet på 300 000
km per sekund (3 x 1010 cm/sek). Forskjellige
fraksjoner av denne strålingen omfatter røntgenstråler (X-ray), gammastråler og kosmiske
stråler. Økologisk sett er de viktigste strålene
infrarødt (med bølgelengde >7 600 Å) som er
usynlig for øyet. Infrarød stråling frakter varme og
utgjør ca. halvparten av all utstråling fra solen,
den andre halvdelen er det synlige lyset (ca.
7 600 - 3 900 / 4 000 Å) som gir både lys og
varme. Ultrafiolett stråling (med bølgelengde < 3
600 Å) som både mottas og sendes ut fra jorden,
utgjør bare en liten del av den strålingen som når
jorden. Flere arter av dyr har øyer som er
sensitive for ultrafiolett lys, bl.a. bier som benytter
ultrafiolett lys for orientering. Ultrafiolett lys kan
også drepe bakterier (bakteri-cidal) og gi alvorlig
solbrenthet hos dyr og mennesker, men er
samtidig nødvendig for produksjon av vitamin D
som dannes fra visse steroler i huden. Det
synlige lyset og infrarød stråling, utnyttes av
plantene til produksjonen av plantevev. Se: Light.
RADIATION BALANCE: Strålingsbalanse, likevektstilstanden i atmosfæren når den innkomne
strålingen balanserer den utgående strålingen;
nettoeffekten av forskjellen mellom inngående og
utgående stråling ved et gitt punkt på jordens
overflate. Det er vanligvis en positiv strålingsbalanse om dagen og en negativ om natten pga.
avkjølingen spesielt i skyfritt, klart vær.
RADIATION DECAY: Se: Radioactive dacay.
RADIATION DEMAGE: Strålingsskade, skadelige forandringer i organismer eller objekter som
resultat av en eksponering mot energirik
elektromagnetisk stråling, elektroner eller andre
energirike partikler. Strålingen kan ødelegge den
genetiske strukturen i organismene der en av de
mest alvorlige former for skade er forskjellige
former for kreft, spesielt leukemi. Se: Leuc(a)emia.
RADIATION FLUX: Strålingsfluks, den mengde
stråling somen gitt overflate per tidsenhet mottar,
der kilden kan være elektromagnetisk stråling,
partikler fra en radioaktiv kilde eller lyd.
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RADIATION PATTERN: Strålingsmønster, strålingsdiagram, en grafisk representasjon av
styrken og retningen på en elektromagnetisk
stråling i rommet i nærheten av en strålingskilde,
og da spesielt for stråling i luft.
RADIATION PHYSICS: Strålingsfysikk, studiet
av stråling i form av bølger eller partikler og da
spesielt ioniserende stråling, ved siden av den
fysiske effekten stråling har på materien.
RADIATION PRESSURE: Strålingstrykk, trykket
lys eller annen elektromagnetisk stråling har på
strålingseksponerte flater eller materie, eller det
trykk som lydbølger forårsaker i form av akustisk
energi, på lydeksponerte flater.
RADIATION UNITS: Strålingsenheter, måleenheter for ioniserende stråling eller radionuklid
aktiviteter. Fire forskjellige måleenheter benyttes:
Radioaktivitet, eksponering, absorbert dose og
effektiv dose, der: (a) Radioaktiviteten, aktiviteten (A), er mengden ioniserende stråling som
frigjøres fra et stoff (alfa-, beta-, gamma- eller Xstråler, eller nøytroner) måles i curie (Ci), becquerel (Bq) eller rutherford (Rd), (b) eksponering
(X), er mengden stråling som går gjennom luften
og måles i røntgen (R) eller coulomb per kilogram
(C/kg), (c) absorbert dose (D) er mengden
stråling absorbert av en person eller objekt målt i
rad (rad), gray (Gy) eller erg per gram (erg/g), og
(d) effektiv dose (dose ekvivalent) som
kombinerer mengden stråling absorbert og de
medisinske virkningene av den aktuelle typen av
stråling målt i sievert (Sv, dose ekvivalent, H)
eller røntgen ekvivalent (rem). For beta- og
gamma stråling er den effektive dose den samme
som absorbert dose, men for alfa- og nøytron
stråling er dose ekvivalenten større da denne
form for stråling er mer ødeleggende for kroppen.
(Biologisk dose ekvivalent måles vanligvis i mrem
(millirem, 1/1000 del av én rem; i praksis er 1 R
(ekspo-nering) = 1 rad (absorbert dose) = 1 rem
eller 1000 mrem (dose ekvivalent). Se: Radappertization, Radurization og Sievert.
RADICAL (Free radical): (1) Radikal, ekstrem,
drastisk, avvike markert fra det vanlige; (2)
Basisk, grunnleggende, stamme fra kilden, gå til
roten; (3) Radikal, foreslå fundamentale, revolusjonære forandringer i gjeldende praksis,
synspunkter, vaner, livsforhold eller institusjonelle

forhold; (4) Innen medisin, radikal, ekstrem kirurgi
i forsøk på å eliminere eksisterende eller potensielle sykdommer; (5) Innen botanikk, radikal,
relatert til eller som oppstår fra basis av en
stengel (stamme) over jorden eller fra en jordstengel (rhizom); (6) Innen kjemi, radikal, fri
radikal, gruppe atomer betraktet som en enhet og
som kan passere uforandret fra et molekyl til et
annet, men som ikke er stabilt lik en uavhengig
enhet. For eksempel en elektrisk ladet, reaktiv
gruppe av atomer som er en del av et stabilt
molekyl, eller en samling av grunnstoffer som
opptrer alene, er ustabilt og meget reaktivt
(inneholder et ulike tall/oddetall av elektroner).
Vanligvis har slike radikaler en kort levetid i den
lavere del av atmosfæren, men lengre i de
høyere lag av atmosfæren. Typiske frie radikaler i
atmosfæren er HO, HO2, Cl, NO3 og NH4 som
alle er ansvarlige for diverse kjemiske reaksjoner
i atmosfæren. Frie radikaler som inntas i kroppen
via mat, kan forårsake alvorlig skade ved å
omdanne normale celler til kreftceller.
RADICEL: (1) Liten rot, rottrevl. Radicle, roten til
et planteembryo, den del av et embryo hos frøbærende planter som utvikles til hovedroten, den
første strukturen som kommer til syne under
spiringen; (2) Kroppsstruktur som ligner en rot,
f.eks. de minste genene av vener eller nerver; (3)
Se: Radical (innen kjemi).
RADICOLOUS (Radicicolus): Som vokser på
eller inni røtter.
RADICIVOROUS: Som eter planterøtter.
RADICLE: Se: Radicel.
RADIO (Radio receiver): (1) Stråling, strålingsenergi, relatert til eller som opererer med
strålingsenergi (radiometer); (2) Radioaktiv, radiokjemi; (3) Kringkaste gjennom radiokringkasting; (4) Radio, radiotelefon, apparat som omformer radiosignaler til hørbare signaler, en mottaker av radiobølger (elektromagnetisk stråling i
frekvens-området 3 kHz til 300 GHz), eller selve
prosessen, bruken av elektromagnetisk stråling
for trådløst å kunne overføre og motta elektriske
impulser (signaler) og da spesielt innen kommunikasjon. FM-nettet ble lukket i 2017 i Norge
for overgang til DAB (Digital Audio Broadcasting)
radio som skal dekke hele landet. DAB stand-
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arden ble startet som et europeisk forskningsprosjekt i 1980-årene. Den første DAB kanalen
kom i Norge 1. juni 1995. Det digitale DAB
systemet gir mulighet for flere kanaler enn det
analoge FM systemet, og er også mer robust mot
støy og bedre mht. mobiltelefoner. I 2007 kom
DAB+, det tidligere DAB systemet er ikke
kompatibelt med DAB+, dvs. DAB kan ikke motta
DAB+ signaler som sies å være to ganger mer
effektivt enn det «gamle» DAB systemet.
RADIOACTIVE: (1) Radioaktiv, som viser eller
forårsaker radioaktivitet (emitterer f.eks. alfa- og
beta-partikler, eller gamma fotoner) (Se: Radon);
(2) Ytterst kontroversiell, ekstremt splittende.
RADIOACTIVE DECAY (Nuclear decay,
Nuclear radiation, Radioactivity): Radioaktiv
nedbrytning, én av mange prosesser der ustabile
kjerner sender (emitterer) sub-atomære partikler
og/eller ioniserende stråling (alfa- og betapartikler, nøytrinoer, gamma-stråling) samtidig
som de nedbrytes (disintegreres) til én eller flere
mindre kjerner; stoffer som har ustabile kjerner,
betraktes radioaktive. Prosessen kan kvantifiseres gjennom radiometrisk dateringsmetodikk
slik at alderen (radioaktiv alder i år) til stoffer,
bergarter eller arkeologisk materiale, kan
bestemmes. Radioaktive serier refererer til en
serie av radioaktive nuklider der hvert medlem i
serien er dannet gjennom nedbrytning av den
forutgående nukliden, noe som tilslutt leder til
dannelse av stabile isotoper. Gjennom å måle
nedbrytningsraten i et visst materiale, kan
alderen på materialet bestemmes. Se: Radioactive isotope og Radionuclide.
RADIOACTIVE HALF LIFE: Se: Half-life.
RADIOACTIVE ISOTOPE (Radioactive nuclide,
Radioisotope, Radionuclide): Radioaktiv isotop,
naturlige eller kunstige isotoper som har et
overskudd av kjerneenergi som gjør dem ustabile
slik at de utsender (emitterer) radioaktiv stråling i
form av afa-, beta- eller gammastråling inntil
stabilitet er nådd. For eksempel det stabile
sluttproduktet av radium-226, er det ikkeradioaktive bly-206. Atomkjerner er dannet av
protoner og nøytroner der antall protoner i
kjernen representerer atomnummeret som
karakteriserer det kjemiske grunnstoffet. Det
totale antall protoner (p) og nøytroner (n) i

kjernen, bestemmer atomets masse. Hvis to
atomer har samme atomnummer, men avvikende
antall nøytroner, er de isotoper av samme
grunnstoff (dvs. har avvikende atommasser (p +
n), f.eks. 235U og 238U er to isotoper av uran
som begge har samme kjemiske og fysiske
egenskaper, men avviker i masse). Forandringer
i kjernen kan forekomme f.eks. ved bombardering
med nøytroner, slik at en isotop går over til en
annen isotop av samme grunnstoff eller til et
annet grunnstoff, under frigivelse av radioaktiv
stråling. Se: Half-life, Ionizing radiation og
Nuclear energy.
RADIOACTIVE SERIE: Radioaktive serie, en
gruppe isotoper som representerer forskjellige
stadier i en radioaktiv nedbrytning der de tyngre
medlemmene i gruppen overgår til suksessivt
lettere typer, og hvor den letteste er stabil. Noe
som angår de fleste av de naturlige radionuklidene med atomnummer (Z) i området fra Z =
81 - 92. Disse grunnstoffene kan grupperes i
spesielt tre radioaktive serier: (a) Uran serien
(massetall 4n + 2, utgangsnukliden er uran-238),
(b) thorium serien (massetall 4n, utgangsnukliden
er thorium-232), og (c) actinium serien (massetall
4n + 3, utgangsnukliden er uran-235). De andre
nuklidene dannes hovedsakelig gjennom alfaeller beta-nedbrytning av en forutgående nuklide.
De endelige nedbrytningsproduktene er alle
stabile isotoper av bly. Ved siden av disse har vi
imidlertid også en fjerde serie, neptunium serien
(massetall 4n + 1, toppnuklidene i serien er
plutonium-241, americum-241 og neptunium237).
RADIOACTIVE TRACER (Radioactive label,
Radiotracer): Radioaktiv sporisotop, en definert,
liten mengde av en radioaktiv substans
(radioisotop) som injiseres inn i en kjemisk
lignende substans eller festes kunstig til et
biologisk eller fysisk system for å følge ved hjelp
av strålingsdetektorer, hvorledes det vandrer i
organismen eller systemet, samtidig som
konsentrasjonen kan måles gjennom å registrere
sporelementets radioaktivitet ved hjelp av f.eks.
en Geigerteller. En substans som er merket med
en radioaktiv isotop, sies å være radioaktivt
merket.
RADIOACTIVE WASTE (Nuclear waste):
Radioaktivt avfall, ethvert skadelig avfall som
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inneholder radionuklider (Se: Nuclide), faste,
flytende eller gassaktige radioaktive avfallsprodukter fra en rekke kilder: Minering,
kjernereaktorer, kjernevåpen, sykehus, forskningslaboratorier, etc. Fordi radioaktiviteten i
disse stoffene kan vedvare i tusenvis av år, må
lagring skje i betryggende former over ekstremt
lange tidsrom. Noen former for radioaktivt nedfall
som avfall fra kjernekraftverk, må også avkjøles i
lengre tid før en deponering kan finne sted.

RADIO ASTROMOMY: Radioastronomi, den
gren av astronomien som benytter observasjoner
av radiodelen av det elektromagnetiske spektrum
for å studere ekstraterrestriske strålingskilder
som planeter, pulsarer, kvasarer, stjerner, rester
etter supernovaer og interstellare gass- og støvkyer, både innen og utenfor vår galakse.
Strålingen påvises ved hjelp av radioteleskoper.
De ekstragalaktiske radiokildene omfatter spesielt kvasarer og de høyaktive radiogalaksene.

RADIOACTIVITY: (1) Utstrålingen (emisjonen)
av ioniserende stråling eller partikler gjennom
spontan nedbrytning av en ustabil atomkjerne
eller som en konsekvens av en kjerneraksjon; (2)
Radioaktivitet, strålebehandling, stråling, nedbrytningen av visse ustabile atomkjerner til
nuklider (radionuklider) med emisjon av alfapartikler (helium kjerner (helium-4, to protoner +
to nøytroner), beta-partikler (elektroner og positroner; Se: Positron) og gamma-stråling (kortbølget elektromagnetisk stråling). Radioaktiviteten kan skyldes naturlig nedbrytning av naturlig
forekommende radioisotoper eller induseres
gjennom å bombardere diverse typer nuklider
med nøytroner eller andre partikler. Under alfaog beta-nedbrytning, forandres atomenes kjemiske natur mot mer stabile kjerner. Naturlig
radioaktivitet refererer til nedbrytningen av
naturlig forekommende radionuklider, et fenomen
først observert (1896) av Antoine Henri
Becquerel (1852-1908). Ved siden av radionuklidene er også andre naturlig forekommende
grunnstoffer kjent for å inneholde radioisotoper
(f.eks. karbon, lutecium, neodymium, rubidium,
samarium og scandium). Kunstig radioaktivitet
ble først demonstrert (1936) gjennom å bombardere tunge, stabile kjerner (bor, aluminium)
med
alfa-partikler
(kunstige
radionuklider
nedbrytes gjennom de samme prosesser som de
naturlige radionuklidene). En rekke radionuklider
med større atomnummer enn 92 (uran), har blitt
produsert. Aktiviteten til både de naturlige og
kunstige radionuklidene, avtar eksponentielt med
tiden. Den tid det tar til at halvparten av et gitt
antall atomer av en spesiell nuklide, er omdannet
(halveringstiden), kan variere meget (1,5 x 10-8
sekunder til 1017 år). Selve strålingsaktiviteten til
en nuklid, kan bestemmes gjennom å måle
nuklidens ioniserende evne. Se: Nuclide og
Radioactive series.

RADIOBIOLOGY: (1) Radiobiologi, studiet av
effektene av stråling og radioaktive substanser
på de levende organismene; (2) Bruk av
radioaktive sporingsstoffer (tracers) for å studere
biologiske prosesser.
RADIOCARBON DATING (C14 clock; Carbon
dating): Radiokarbondatering, karbondatering,
en metode for bestemmelse av alder på arkeologisk materiale og fossile rester av biologisk
opphav, gjennom å måle den radioaktive
karbonisotop (karbon-14, 14C) mengden i materialet. Metoden kan benyttes for fastsettelse av
alder mellom ca. 500 til 70 000 år bakover i tid,
og baserer seg på at radioaktivt karbon som
dannes i atmosfæren, opptas regelmessig av
jordens organismer. I naturen forekommer
karbon i to stabile ikke-radioaktive isotoper
(karbon-12 (12C) og karbon-13 (13C)), og et
radioaktivt isotop (radiokarbon), karbon-14 (14C).
Halveringstiden for radioarbonet (tiden det tar til
halve mengden 14C er nedbrutt), er ca. 5 730 år.
Gjennom bombarderingen fra kosmisk nøytronstråling, blir et lite antall atmosfæriske nitrogenkjerner kontinuerlig transformert til den radioaktive kjernen 14C (radiokarbon). 14C produseres kontinuerlig i den lavere stratosfæren og
øvre troposfæren gjennom kosmisk stråling som
genererer nøytroner som videre danner 14C når
nitrogen-14 (14N, et stabilt ikke-radioaktivt isotop) bombarderes [n (nøytron) + 147N → 146C + p
(proton)]. 14C vil raskt kombineres med oksygen
under dannelse av karbondioksid (CO2) som
sprer seg i atmosfæren, oppløses i havene og
taes opp av plantene gjennom fotosyntesen. Dyr
eter planter så til slutt vil 14C bli spredt gjennom
hele biosfæren. Dør planter og dyr, stopper
opptaket, og nedbrytingen av 14C starter med en
stabil hastighet [146C → 147N + e- (beta-partikkel,
elektron) + νe (elektron antinøytrino)]. Forholdet
mellom 14C og 12C i en organisk prøve, kan så
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måles. Deres relative mengde sett i lys av den
opprinnelige konsentrasjon og nedbrytningsraten,
vil da angi tiden som har gått siden organismen
døde. Metoden kan gi gode resultater i opptil 70
000 års gamle prøver (korrekt innen ±5 %).
Radiokarbondatering er kun én av flere radiometriske dateringsteknikker. Se: Radiometric
dating.
RADIOCHEMISTRY: Radiokjemi, den delen av
kjemien som omfatter studiet av radioaktive
grunnstoffer, deres forbindelser og bruk.
Radiolyse er bruk av ioniserende stråling for å
produsere kjemiske reaksjoner.
RADIOECOLOGY (Radiation ecology): Radioøkologi, studiet av effekten og transporten
gjennom næringskjedene av radioisotoper i et
organismesamfunn.
RADIO FREQUENCY (RF): Radiofrekvens,
enhver oscillering av en alternerende elektrisk
strøm, spenning, magnetisk eller elektrisk felt,
eller mekanisk system, innen frekvensområdet 20
kHz (kilohertz) til 300 GHz (gigahertz). Området
utgjør omtrent den øvre grense for lydfrekvenser
og nedre grense for infrarøde frekvenser.
RADIOGENIC: Radiogenisk, relatert til eller forårsaket av radioaktivitet, nedbryting av radioaktive isotoper. Radiogenic element, grunnstoff
produsert gjennom radioaktiv nedbrytning av et
annet grunnstoff.
RADIOGRAPH (Radiogram, Shadowgraph,
Skiagram, Skiagraph): Radiograf, bilde på en
radiosensitiv overflate (fotografisk film, fotografert
fluoroskopisk bilde), fremkommet ved hjelp av
radioaktiv bestråling (f.eks. ett røntgen bilde (Xray) av en kropp eller organ på en skjerm). Se:
Radiography og Radiology.
RADIOGRAPHY
(Skiagraphy):
Radiografi,
prosessen eller produksjonen av en radiograf
(Se: Radiograph), f.eks. av den indre strukturen
til ugjennomskinnelige (opake) legemer ved hjelp
av røntgen eller gamma-stråling fra radioaktive
substanser. Se: Radiology.
RADIOIMMUNOASSAY (RIA): Spesifikk og følsom metode for å analysere og kvantifisere små
mengder av substanser, f.eks. antigen konsentra-

sjoner, antistoffer, polypeptider og hormoner
(f.eks. enzymer og insulin). Medoden omfatter
bruk av radioisotoper og antistoffer til den
substansen som undersøkes. Se: Immunoassay.
RADIOISOTOPE (Radioactive isotop): Radioisotop, naturlig eller kunstig produsert radioaktivt
isotop av et grunnstoff, dvs. en substans som kan
nedbrytes. Se: Isotope.
RADIOLOGY: (1) Radiologi, gren av medisinen
som omfatter bruk av lydbølger, røntgenstråler,
gamma-stråler og annen ioniserende, gjennomtrengende stråling, for diagnostikk (diagnostisk
radiologi) eller f.eks. behandling av kreft (terapeutisk radiologi, radioterapi) (Se: Radiography);
(2) Radioskopi, bruk av radioaktiv stråling for
studier og undersøkelser av materielle strukturer.
RADIOLUMINESCENS: Radioluminiscens, luminescens (lys) indusert i et materiale gjennom
bombardering med ioniserende stråling (alfa- og
beta-partikler, eller gamma-stråler). Radioluminescens benyttes bl.a. som en (svak) lyskilde for
natt-opplysning av diverse instrumenter eller skilt.
Radiolumniscent maling benyttes bl.a. i tallene i
klokker og instrumenter noe som gjør dem
leselige i mørket. I armbåndsur (og våpensikter,
rømningsveier) benyttes tritium (hydrogen-3, 3H),
et radioaktivt isotop av hydrogen (med halveringstid 12,32 år) som utsender (emitterer) en
lav-energi bata-stråling.
RADIOLYSIS: Radiolyse, kjemisk dekomponering av en substans (molekyler) som resultat av
ioniserende stråling. Se: Photolysis.
RADIOMETER: (1) Radiometer, instrument som
påviser elektromagnetisk stråling; (2) Instrument
for å registrere og måle den strålingsenergien
(intensiteten) som et legeme mottar i det
infrarøde, synlige og de nærmeste deler av det
ultrafiolette spektrum. Radiometer benyttes
særlig innen astronomi, fysisk fotometri og
meteorologi.
RADIOMETRIC AGE: Radiometrisk alder, alderen av en geologisk eller arkeologisk struktur
eller objekt anslått ved hjelp av radiometrisk
datering. Se: Radiometric dating.
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RADIOMETRIC DATING: Radiometrisk datering,
metode for aldersdatering av bergarter gjennom
å bestemme de relative proporsjoner mellom
spesielle radioaktive isotoper i materialet.
Metoden er basert på at et radioaktivt
utgangsmateriale nedbrytes med en konstant
rate (), der halveringstiden (T) viser til at kun
halvparten av det opprinnelig radioaktive
materialet, er til stede (relasjonen mellom T og 
er: T = 0,693/). Se: Radiocarbon dating.
RADIOMIMETIC: Radiomimetisk, radiomimetisk
kjemikalie eller substans hvis effekter på levende
vev (særlig mutagene eller fysiologiske effekter)
er lik dem som produseres av ioniserende stråling. Se: Radiation.
RADIONUKLIDE: Radionuklide, nuklide som er
radioaktiv, dvs. et atom som har en ustabil kjerne
som spontant kan nedbrytes (degraderes) og
utsende (emittere) alfa- og beta-partikler, eller
gamma-stråler; radium, uran eller strontium er
eksempler på radionuklider. Radionuklider
benyttes spesielt til diagnostikk eller terapeutisk
bruk gjennom introduksjon i kroppen. Radioaktive
isotoper kan forekomme naturlig hos de fleste
grunnstoffer, f.eks. finnes radioaktive isotoper av
karbon, natrium og hydrogen. Radioaktiv nedbrytning viser til den naturlige kjemiske
omformingen av slike radionuklider. Se: Half-life,
Ionizing radiation og Radioactive isotope.
RADIORESISTANT: Organismer eller vev som
er resistent mot ødeleggelse av elektromagnetisk
stråling.
RADIOSENSITIVE: Organismer som er sensitive
mot elektromagnetisk stråling.
RADIOSONDE (SYSTEM): Radiosonde, instrument benyttet innen meterologi for å samle inn og
overføre meterologiske data fra den øvre delen
av atmosfæren (ca. 20 000 meters høyde), f.eks.
fuktighet, lufttrykk, temperatur og vindforhold.
Radiosonden består av en meteorograf og en
liten radiosender og fraktes opp i atmosfæren
ved hjelp av en gassfullt (hydrogen) ballong.
Målingen skjer automatisk og sendes tilbake til
en mottaker på jorden; ballongen kan også følges
ved hjelp av radar.

RADIO SOURSE: Radiokilde, område av
verdensrommet som ikke tilhører vårt solsystem
(f.eks. rester etter supernovaer, galaktiske
kollisjoner, pulsarer og kvasarer), som sender
(emitterer) radiobølger som kan registreres og
oppdages ved hjelp av et radioteleskop. Se:
Radio telescope.
RADIO SPECTROSCOPE: Radiospektroskop,
instrument for å vise og analysere radiofrekvensene som mottas gjennom et radioteleskop,
med formål å studere f.eks. tidspunktene, feltstyrken og eventuelle moduleringer.
RADIOSPERMIC: Det å ha frø som er runde eller
ovale. Se: Platyspermic.
RADIOTELEMETRY (Radiotracking): Se: Biotelemetry.
RADIO TELESCOPE: Radioteleskop, spesialisert antenne eller radiomottager som benyttes for
å motta, registere og måle, radiofrekvensene i
det elektromagnetiske spektrum som sendes
(emitteres) fra astronomiske radiokilder i
verdensrommet. (Tilsvarende de optiske teleskopene som benyttes for å studere lysbølgene
(det synlige lyset) fra astronomiske objekter.)
RADIO THERAPY: Radioterapi, bruk av
ioniserende stråling (f.eks. røntgenstråler, energirike elektroner og gamma-stråler fra radioisotopen kobolt-60) for å kurere kreft. Det kreves
meget nøyaktig beregning av mengde stråling for
å drepe kreftcellene, og ikke vevet rund. Mye kan
oppnås ved å bestråle og angripe kreften fra
forskjellige retninger.
RADIOTROPISM: Radiotropisme, retningsbestemt vekst som respons på bestråling. Se:
Radiation og Tropism.
RADIO WAVES: Radiobølger, elektromagnetisk
stråling innen radiofrekvensene; benyttes innen
radiosendinger, televisjon og andre kommunikasjonssystemer. Se: Electromagnetic radiation
og Radio frequency.
RADIO WINDOW: Se: Atmospheric windows.
RADISH: Reddik (Raphanus sativus), spiselig
rotfrukt i korsblomstfamilien (Brassicaceae). Det
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finnes mange varieteter reddiker med forskjellig
størrelse, farge og dyrkningstid.
RADIUM: Radium (Ra), radioaktivt, metallisk
grunnstoff som hører til gruppe II i grunnstoffenes
periodesystem. Radium har atomnummer 88,
atommasse (u) 226,0254, smeltepunkt 700 oC og
et kokepunkt på 1 140oC. Den mest stabile
isotopen er radium-226 (halveringstid på 1 602
år) som nedbrytes til radon (Se: Radon).
RADIUS: (1) Radius, lengden på en radius, et
linjesegment som forbinder sentrum i en sirkel
med ethvert punkt på sirkelens omkrets (eller en
kules sentrum med ethvert punkt på dens
overflate) (Se: Radian og Steradian); (2)
Sirkulært område målt med en gitt radius; (3)
Området for effektiv aktivitet eller utnyttelse; (4)
Spoleben, det minste, svakt kurvede benet i
forarmen som ligger på samme side som
tommelen.
RADIX: (1) Innen biologi, basis, rot eller opprinnelsespunkt; (2) Innen matematikk, grunntall
(forkortet rad; 2 i det binære system, 10 i det
metriske system).
RADON: Radon (Rn), fargeløs radioaktiv gass
som tilhører gruppe 0 (edelgass) i grunnstoffenes
periodesystem, med atomnummer 86, atommasse (u) 222, smeltepunkt -71oC og kokepunkt
-61,8oC. Minst 20 isotoper av radon er kjente, det
mest stabile er radon-222 som har en halveringstid på 3,8 dager og dannes gjennom nedbrytning av radium-226 (alfa-nedbrytning). Radon
utskilles naturlig fra mineraler og berg der det er
radioaktive grunnstoffer til stede (f.eks. radioaktive isotoper av tinn, jern, uran). Radon regnes
som helseskadelig og har gitt tilfeller av
lungekreft hos gruvearbeidere i bl.a. urangruver.
Alunskifer er en velkjent kilde til utskillelse av
radon gasser. For å forhindre dette i områder
med f.eks. mye alunskifer som i Oslo området,
installeres ventilasjonssystemer i kjelleretasjen.
Når radon nivået når ca. 100 becquerel per
kubikkmeter, er det behov for tiltak for å redusere
konsentrasjonen av radioaktiv stråling. Lik andre
edelgasser, er imidlertid radon lite reaktivt. Se:
Becquerel.
RADULA: Radula, raspetunge med kitinøse
tenner hos bløtdyr (rekke Mollusca).

RADURIZATION (Radurisation): Behandling av
mat med ioniserende stråling i nivåer tilstrekkelig
(vanligis <10 kGray) til å eliminere, inaktivere
eller redusere antall ødeleggende patogener for
dermed å kunne forlenge lagringstiden (shelf life).
Se: Radappertization og Radiation.
RAFT: (1) Flåte, tømmerflåte; (2) Flytende, sammenhengende masse; (3) Klump av insektegg;
(2) Dyregruppe som hviler på vannet, f.eks. en
tettpakket flokk ender eller sjøfugl.
RAFTING: Rafting, transport av materiale (eller
mennesker) nedover elver festet på flytende is
eller annet materiale (eller i elvebåter).
RAIN: (1) Regnvær, regnskur, regnbyger, vann
kondensert fra atmosfærisk regndamp og som
faller ned som dråper (rainstorm); (2) Rains,
regntid, regnfull sesong; (3) Rainwater, vann falt
ned som regn; (4) Se: Rainfall; (5) En stor
mengde av et eller annet som faller eller synker
ned.
RAINBOW: (1) Regnbue, optisk fenomen i form
av en lysende bue i en sky eller i et regnvær som
viser et kontinuerlig solspektrum (eller flere), med
spektralfargene rødt (ytterst), oransje, gult, grønt,
blått, indigo og fiolett (innerst). Regnbuen dannes
ved refraksjon og refleksjon av sollyset gjennom
fallende regndråper når betrakteren har ryggen
mot solen. Desto større regndråper, jo flottere
farger. Den primære buen som er vanligvis den
eneste som man ser, har en vinkel til på ca. 41 o
med linjen fra solen til øyet på den som ser. Hvis
bakgrunnen er relativt mørk, kan en sekundær
bue observeres i ca. 52o fra denne linjen. Den
primære regnbuen er spredt utover i en vinkel på
ca. 2o, med rødt, som nevnt, på utsiden. Den
dannes ved at lyset gjennomløper en (delvis)
refraksjon (Se: Refraction), avbøyes og blir
spredt når lyset går inn i vanndråpene, så
reflektert på baksiden av dråpene for tilslutt å
gjennomløpe en ny refraksjon når lyset forlater
regndråpene. I en dobbel regnbue, vil den ytre
sekundære regnbuen, være spredt over mer enn
3o og med fargene i motsatt orden, dvs. med rødt
på innsiden av buen, fiolett på yttersiden. Det
skyldes at lyset reflekteres to ganger på innsiden
av dråpen for det forlater den. Derfor er den
sekundære regnbuen også mindre kraftig og klar
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enn primærbuen; (2) Flerfarget, et stort assortement eller utvalg; (3) Et illusorisk håp eller mål.
RAINFALL (Rain): Nedbør, regn, mengden vann
som utfelles fra atmosfæren i en gitt tid på et gitt
område, dvs. der den kondenserte vanndampen i
atmosfæren har dråper store nok (diameter på
ca. 0,5 mm) til å kunne falle ned til bakken under
påvirkning av tyngdekraften. En regndråpe er en
liten kule av noe varierende størrelse, fra 0,5 mm
i diameter (ved yr, dråper så vidt tunge nok til å
falle ut av skyen, med hastighet 0,7 - 2,0 m/sek)
til mellomstore regndråper på opptil 0,75 mm i
diameter (som kan oppnå en hastighet på 4
m/sek). Under sterkt regn kan dråpene bli over
5,0 mm i diameter og oppnå hastigheter over 10
m/sek, men så store dråper når sjelden bakken
uten å brytes opp i mindre dråper. Under skyene
kan regndråpene fordampes igjen hvis luften ikke
er mettet av vanndamp. Nedbør refererer til alt
vann som stammer fra atmosfærisk presipitering
mottatt i en regnmåler (rain-gauge), der det ikke
forekommer noen fordampning, avrenning eller
gjennomsiving av vann. Nedbør omfatter både
regn, dugg, rim, rimfrost og snø som alt kan
overgå til vann i en regnmåler gjennom smelting;
(2) Et illusorisk mål eller håp; jakte på reinbuen;
(3) Et variert utvalg eller samling.
RAINFOREST: Regnskog, terrestrisk økosystem
(biom) der trær (skog, grønne treplanter) dominerer og hvor den årlige nedbøren er meget høy,
jevnlig (minst 200 dager i året) minimum 1 200
mm i året (i subtropene >2 540 mm). Regnskoger omfatter forskjellige typer avhengig om
utbredelsen baserer seg på breddegrader eller
høyde over havet, og kan omfatte både nordlige
barskogsregnskoger, tempererte løvskogsregnskoger og eviggrønne subtropiske og tropiske
regnskoger. De fuktige barskogene (mesotermale
skogsbiomer) finnes bl.a. langs vestkysten av
Nord-Amerika oppover mot Alaska og noen få
steder langs kysten av Midt-Norge, og er karakterisert ved relativ høy fuktighet og temperatur.
De kalles også tempererte regnskoger, og har et
høyt produksjonspotensial. Den vertikale stratifiseringen er maksimal i disse områdene og i de
tropiske regnskogene som er begrenset til
områdene ved ekvator. Der er både middeltemperaturen (rundt 27oC) og fuktigheten meget
høy, og organismesamfunnene følgelig meget
diverse, spesielt når det gjelder insekter

(evolusjonære «hot spots»). Jorden som er kalt
latosol, og sur, er vanligvis rød pga. oksidering av
jern til jernoksid (Fe2O3) i toppskiktet. Hovedområdene med tropiske regnskoger på jorden
omfatter spesielt tre områder: Amazonas og
Orinico bassenget i Sør-Amerika, Kongo og Niger
bassenget i det sentrale - og vestre Afrika og
Indo-Malaya-Borneo og New Guinea regionene i
sør-østre Asia. Se: Biome og Tropical rainforest
(biome).
RAIN SHADOW: Regnskygge, et område på
lesiden av høye fjell eller fjellkjeder der nedbøren
er markert redusert i forhold til lo siden.
RAISE: (1) Løfte, heve, forhøye, bevege seg til
en høyere posisjon; (2) Oppreise, sette opprett,
erigert posisjon; (3) Bygge, oppføre; (4) Øke,
gjøre større i mengde, størrelse eller verdi; (5)
Løfte i intensitet, grad eller styrke; (6) Forbedre i
verdighet, rang; (7) Foreslå, reise noe opp for
behandling; (8) Ytre, snakke ut, uttale; (10)
Produsere, dyrke, oppdrette; (11) Oppdra.
RAISIN: Rosin, tørkede druer. Se: Grape.
RAISON D’ÊTRE: Eksistensberettigelse, den
erklærte grunn for eksistens av noen eller noe.
RAM: (1) Ram, hann sau, sauebukk, bukk; (2) En
fallende vekt; (3) Rambukk, redskap til å bryte
ned noe; (4) Løftemaskin (hydraulisk); (5) RAM,
Random-Access Memory, en form for minne som
benyttes i computere for å registrere og hente
data; brukeren av computeren kan både skrive
og lese fra RAM (Se: ROM). De grunnleggende
lagringselementene (cellene), er mikroskopiske
innretninger fabrikkert som lukkede kretser. Én
enkelt celle kan lagre én bit, enten som en binær
0 eller som en binær 1. Computere kan ha meget
stort lagringsminne, slike minner kan enten være
statiske (RAM) eller dynamiske (DRAM).
R.A.M.: Se: Relative atomic mass.
RAMAPITHECUS: Ramapithecus, primatslekt
etablert på basis av fossilfunn, omfatter arter som
levde mellom 8 til 14 millioner år siden og som i
mer enn 20 år ble regnet som forfedrene til alle
de menneske-lignende primatene. Ramapithecus
levde i skogene i Øst-Afrika og India, antagelig i
sosiale grupper, og brukte redskaper. Slekten er
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regnet å stå nærmere orangutangenes forfedre,
enn hominidene.

og 1; (3) Hendelser der alle resultater eller utfall
har lik sannsynlighet.

RAMAL (Rameal): Forgrening, oppsplitting. Ramate, forgrenet. Ramellose, det å ha små grener.

RANDOM ACCESS: God tilgang til lagrede data
uansett i hvilken rekkefølge brukeren ønsker.
Metode for å lagre eller hente ut data der de
individuelle lagringsstedene kan oppsøkes
direkte, lest fra eller bli skrevet til uansett
rekkefølge eller ordning; tilfeldig aksess forekommer bl.a. i datamaskiner.

RAMET: Uavhengig, fysiologisk distinkt medlem i
en klon av organismer; én i en gruppe genetisk
like individer som stammer fra samme forfader
(f.eks. et tre i en gruppe trær som har spirt fra
samme forelderplante). Se: Genet og Ortet.
-RAMIA: Suffiks som betyr gren. Se: Branch-.
RAMICOLOUS: Som lever på kvister og grener.
RAMIFICATION (Branching): (1) Forgrening,
prosessen å forgrene seg, bli oppdelt i grener; en
gren (fra en hovedstamme), en dikotomi (Se:
Dichotomy); (2) Konsekvens eller en utvikling fra
en plan eller standpunkt (og som kan komplisere
planen eller standpunktet).
RAMIFORM: Det å ligne eller form som grener.
RAMIFY: Det å sende ut eller danne utvekster,
grener.

RANDOM ASSORTMENT:
assortment.

Se:

Independent

RANDOM BREEDING: Innen populasjonsgenetikk, tilfeldig paring, en ideell situasjon der
alle individene av et kjønn har den samme
potensielle mulighet til å bli paringspartner til alle
individene av det annet kjønn; utgjør et av
kravene ved «Hardy-Weinberg equilibrium». Se:
Hardy-Weinberg equilibrium og Panmixis.
RANDOM DISTRIBUTION: (1) Tilfeldig fordeling,
tilfeldig fordelingsmønster der resultatet er basert
på tilfeldigheter (sjanse); (2) Romlig fordeling der
tilstedeværelsen av et individ er uten innflytelse
på fordelingen av de andre individene (Se:
Contagious distribution og Uniform distribution).

RAMOSE: Grenet, ha mange grener.
RANDOM DRIFT: Se: Random genetic drift.
RAM SONDE: Metallstang med kjegle-formet
spiss som drives ned i snøen. Kraften som er
nødvendig for å drive sonden ned et gitt stykke i
snøen eller fonnen, indikerer dette stedets
fysiske egenskaper, f.eks. fonnens stabilitet i rasfarlige områder.
RAMUS: Fremspringende del, avlang eller langstrakt prosess, gren.
RANCID: (1) Harsk, frastøtende, vemmelig, motbydelig lukt eller smak (pga. kjemiske forandringer i oljer og fettstoffer); (2) Uvennelig, ubehagelig, usympatisk.
RANDOM: (1) Stokastisk, planløst, på slump,
tilfeldig, uregelmessig, vilkårlig, uten endelig mål
eller retning, mangel på regel eller metode, uten
spesifikt mønster eller hensikt; slumpetreff; (2)
Hendelser eller forhold beskrevet ved hjelp av
sannsynlighetsfordelinger; et fenomen med en a
priori sannsynlighet for å opptre forskjellig fra 0

RANDOM ERROR: Statistisk feil, feil i målinger
som skyldes faktorer som varierer fra den ene
målingen til den andre; et tilfeldig avvik hvis
størrelse eller retning ikke kan forutsies.
Statistiske feil representerer «støy» i statistiske
resultater, men kan være jevnt fordelt. Observational error (measurement error), forskjellen
mellom en målt verdi (av en eller annen mengde,
kvantitet) og dens virkelige verdi. Se: Bias og
Systematic error.
RANDOM FIXATION: Innen populasjonsgenetikk, det tilfeldige tapet av et allel og fikseringen
av et annet i en populasjon. Faktorerene som bestemmer en fiksering av et allel fremfor et annet,
omfatter allelenes seleksjonsverdi, antallet reproduserende individer, mutasjonstrykket og gen
flyten. Se: Gene frequency og Genetic drift.
RANDOM GENETIC DRIFT (Random drift,
RGD): Tilfeldig genetisk drift, forandringer i allel
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frekvensene i en populasjon fra en generasjon til
den neste basert på tilfeldige (sjanse) fluktuasjoner (ikke naturlig seleksjon) fra de populasjonsfrekvensene som kan forventes ut fra
eksisterende frekvenser. Slike avvik er viktige i
små populasjoner som er utsatt for prøvetaking
feil (Se: Sampling error) og der et allel kan tapes
(0 %) eller fikseres (100 %). Naturlig seleksjon
kan ikke fjerne forhold den ikke kan «observere»,
som f.eks. at flere kodoner, koder for samme
aminosyre eller at forskjellige proteiner er
funksjonelt like og derfor selektivt nøytrale.
Tilfeldig genetisk drift kan forklare variasjon på
det molekylære plan (gen- og proteinpolymorfisme), mens naturlig seleksjon er viktigere for å
forklare variasjon på nivå av fenotypen. Se:
Genetic drift og Genetic load.
RANDOM HETEROZYGOSITY (H): Tilfeldig
heterozygositet, sannsynligheten for at et individ
fra en populasjon er heterozygot ved et tilfeldig
gitt locus. (Heterozygosity, det å ha to forskjellige
alleler av et gitt gen eller gener hos et individ.)
Se: Random.
RANDOMNESS: (1) Mål på mangel av hensikt,
logikk eller objektivitet med tanke på et utfall, et
resultat; (2) Tilfeldig, vilkårlig, på slump, den
egenskap at alle mulige resultater er like
sannsynlige, eller at én bestemt av flere variabler
blir utvalgt; (3) Forhold eller hendelse beskrevet
ved hjelp av en sannsynlighetsfordeling; statistiske tester er utviklet for å undersøke om
hendelser opptrer tilfeldig eller ikke.
RANDOM MATING (Panmixia, Panmixis):
Tilfeldig paring, innen genetikk, alle potensielle,
reproduktive paringer mellom individene innen en
populasjon, vil skje med samme sannsynlighet.
Med andre ord, valg av partner er ikke influert av
genotypene (de gener som studeres) eller
fenotypene, de fysiske, miljømessige, familiemessige eller sosiale preferanser, men er kun
avhengig av sjansefaktoren. Tilfeldig paring er en
antatt faktor i Hardy-Weinbergs prinsipp, og
forskjellig fra naturlig seleksjon. Se: Assortative
mating, Disassortative mating, Hardy-Weinberg
equilibrium, Inbreeding, Natural selection, Outbreeding og Panmixis.
RANDOM PROCESS: Se: Stochastic process.

RANDOM SAMPLE: Statistisk prøve, dataprøve
(data sample), prøve tatt tilfeldig, en prøve der
enhver enhet i en populasjon har lik sjanse til å
bli valgt (selektert); tilfeldig utvalg (sample) fra en
populasjon der hver enhet eller hvert individ i
populasjonen prøven er tatt fra, har en like stor
og uavhengig sjanse til å bli inkludert i utvalget.
Tilfeldige kvadratprøver (Se: Quadrat) oppnås
vanligvis ved å legge et rutenett (kvadratnett)
over prøveområdet for deretter å velge ut ruter
tilfeldig for videre sampling. Se: Regular sample.
RANGE: (1) Avstand, rekkevidde; (2) Klassifisere, ordne, stille i rekke, stille opp; (3) Streife
omkring, streife om, omstreifing; (4) Innstille, rette
inn; (5) Innen dyregeografi, rekkevidde, det
geografiske utbredelsesområdet til en art, eller til
et visst utviklingsstadium av en art eller gruppe
organismer (Se: Total range); (6) Innen økologi,
det aktuelle økologiske området der en gitt art
eller gruppe dyr har sitt næringssøk (Se: Home
range og Territory), eller det potensielle området
der en gitt art eller gruppe dyr kan overleve og
reprodusere; (7) Innen paleontologi, den stratigrafiske utbredelsen til en taksonomisk gruppe av
organismer over geologisk tid (Se: Stratigraphic
range);
(8)
Innen
statistikk,
variasjon,
variasjonsbredde, et mål på variasjonen innen et
datasett; forskjellen mellom den høyeste
(maksimum) og laveste (minimum) observerte
verdi; (9) Innen jordbruk, beiteland, stort område
der husdyr beiter fritt.
RANGE MANAGEMENT (Rangeland management, Range science): Faglig vitenskapelig
planering og forvaltning av beiteområder for å
bestemme og opprettholde den maksimale
beitepopulasjon området tåler, for både nåværende samfunn og de fremtidige generasjoner.
RANGE OT TOLERANCE: Se: Ecological amplityde.
RANIKHET DISEASE: Se: Newcastle disease.
RANIVOROUS: Som eter amfibier (frosker).
RANK: (1) Grad, rang, den relative, offisielle
posisjon (rang) i et samfunn, verdi i en gradert
gruppe; høy sosial posisjon; (2) Rad, geledd,
rekke, linje, serie, stille i rekke; (3) Ordnet
arrangement, ordne, sette i klasse, klassifisere;
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gruppe individer klassifisert sammen; (4) Høytvoksende, frodig, yppig, fruktbar, fet; (5) Sterk,
voldsom, sur, stram, motbydelig, ram; (6) Innen
taksonomi, rang, takson i et taksonomisk klassifikasjonshierarki, posisjonen eller nivået til en
kategori (klasse, orden, familie, slekt, art) basert
på grad av inklusjon slik at en slekt inneholder én
eller flere arter, en familie inneholder én eller
flere slekter, etc. (Se: Category, Status,
Taxonomic level og Taxonomic rank); (7) Innen
adferdsøkologi, stand (rang), dominans hierarki
(rank order), den sosiale posisjon et individ har i
en populasjon, eller den ordnete fordeling av
retter og plikter mellom individene i en gruppe dyr
som lever sammen i et sosialt system. Sosial
gradering etter styrke og erfaring, forekommer
spesielt hos virveldyrene, men kan også sees
hos enkelte virvelløse dyr. Rang ordener kan
være lineære eller mer komplekse, f.eks.
sirkulære i dominans eller rollefordeling, og
variere i forhold til både kjønn og samarbeidsmessig sammenheng. Alfa-dyret kalles individet
med høyest rang, omega-individet det lavest
rangerte (Se: Peck order). Rangordner synes å
stabilisere relasjonene innen en gruppe. Arter
som utnytter samme ressurs i samme område,
kan etablere visse former for rangorden mellom
medlemmene av de forskjellige artene (8) Innen
statistikk, én av gruppene i en rangeringsprosedyre; rangere viser til en metode for å
gruppere data i et ordnet system etter gitte
kriterier.

RAPACEOUS: Som er grisk, grådig eller glupsk,
brennende opptatt av mat eller tilfredsstillese;
leve av å drepe byttedyr (i stort omfang).

RANKINE TEMPERATURE (oR): Refererer til en
foreldet termodynamisk temperaturskala som er
knyttet til grader Fahrenheit. Absolutt null på
denne skalaen er -59,67oF, derfor er oR = oF +
459,67. Ispunktet er 491,7oR, ofte betraktet som
492oR. (1K = 1,8oR).

RAPTORIAL (Preying, Raptatory): Tilpasset til
å gripe og fange et bytte.

RANKING: (1) Fremtredende, fremragende, av
høyste rang; (2) Listen eller posisjonen
(plasseringen) av genstander i en gruppe arrangert i et system etter rating eller prestasjoner; (3)
Innen taksonomi, rangering, det å plassere et
takson i den rette kategorien i et hierarki av
kategorier.
RANK MIMICRY: Rang mimikry, en form for
mimikry der individer med lavere sosial rang
imiterer adferden til individer med høyere rang.
Se: Mimicry og Rank.

RAPACIOUS (Harpactophagous, Ravenous,
Voracious): (1) Rovlysten, grisk, grådig, som
eter eller predaterer på byttedyr. Rapacity,
rovlyst, griskhet, grådighet; (2) Plyndre, ta ting
med makt.
RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA):
Molekylær teknikk som er mye brukt for å
replisere tilfeldige sekvenser av DNA ved hjelp av
PCR og tilfeldig valgte primere. Se: PCR og
Primer.
RAPE: (1) Voldtekt, voldta; (2) Rov, bortførelse,
det å fange og bortføre med makt; (3) Plyndre,
røve; (4) Grov, upassende, utilbørlig eller uanstendig behandling.
RAPID: (1) Bratt, stri, stryk, elvestryk (rapids),
elvestrekning der vannhastigheten er høy og
bunnen meget ujevn, ofte med oppstikkende
stener eller fjellpartier, men uten at det
forekommer vannfall eller fosser; (2) Hurtig, rask,
snøgg, rivende, noe som blir gjentatt mange
ganger over et kort tidsintervall.
RAPTOR(E): Rovfugl, fugler som er predatorer;
dagaktive, kjøttetende rovfugler, spesielt falkefugler (Falconiformes). Se: Predator.

RARE (R): (1) Sjelden, uvanlig, usedvanlig, sparsom, fortreffelig; (2) Tynn; (3) Rå; (4) Enkel; (5)
Innen biologi, få observasjoner, få funn av en art,
takson eller sykdom. I henhold til Red Data Book
og IUCNs kategorier, indikerer termen grad av
trussel mot de individuelle artene i naturen, og
brukes for både fauna og flora. Kategorien
«sjelden» refererer til taksa med små populasjoner som for tiden ikke er truet eller sårbare,
men er under risiko for å bli det. Kategorien
«sårbar» (Se: Vulnerable) blandes ofte sammen
med «sjelden», selv om de ikke utgjør stadier på
en lineær skala av økende trussel mot artene.
Sjeldne arter omfatter arter med små
populasjoner på verdensbasis, men som ikke er
under noen direkte og umiddelbar trussel eller
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fare for utryddelse. De er med andre ord, ikke
truet, men utsatt kun pga. størrelsen på populasjonen(e). De kan ha en begrenset utbredelse,
f.eks. de kan være endemiske på små øyer eller
fjellområder, men også ha en «tynn» utbredelse
over et større område, men da sterkt miljøbegrenset pga. det spesielle habitatet de utnytter.
Sjeldne arter trenger nødvendigvis ikke aktiv
beskyttelse, men de trenger å bli holdt under
kontinuerlig oppsyn. Se: Endangered, Extinct,
Indeterminate, Insufficient known, Out of danger,
Red data book og Vulnerable.
RARE-EARTH ELEMENT (REE): Sjeldne jordarter, enhver i en gruppe på 17 naturlig forekommende metalliske grunnstoffer med like
egenskaper; omfatter scandium og yttrium, og de
15 grunnstoffene med atomnummer fra 57 til og
med 71 (lantanoider). Disse sjeldne grunnstoffene har utstrakt anvendelse innen elektronikk.
RAREFACTION: Fortynning, rarefikasjon, reduksjon i tetthet eller trykk i et medium, f.eks. i luft
forårsakat av en lydbølge (det motsatte av
kompresjon, Se: Compression).
RAREFY: (1) Fortynne, svekke, gjøre mindre tett
(Se: Rarefaction); (2) Rense, forfine.
RARENESS: (1) Sjeldenhet, sjelden forekommende eller funnet; (2) Uvanlig kvalitet, ekstrem
eller særegen blant sitt slag; (3) Tynn, stor
avstand mellom de enkelte partikler.
RARISSIMUS: Se: R.
RARITY: (1) Raritet, noe sjeldent, sjelden i
forekomst; (2) Innen biologi, sjeldenhet, organismer eller taksa som normalt ikke er sett i et gitt
område der de er antatt naturlig å forekomme,
med andre ord, de trenger spesiell beskyttelse.
Sjeldenheter omfatter: (a) Truete taksa (Se:
Endangered), taksa som i antall har blitt redusert
til et kritisk lavt nivå eller hvis habitater har blitt så
reduserte at de er i umiddelbar fare for å bli
utryddet hvis årsakene til reduksjonen fortsetter,
(b) utsatte taksa (Se: Vulnerable), taksa som en
regner vil bli truet i nærmeste fremtid hvis
årsaksfaktorene forblir uforandret, og (c) sjeldne
taksa (Se: Rare), taksa som har små populasjoner som for tiden ikke er truede eller utsatte,
men som har en kritisk størrelse ut fra at de er

lokaliserte til meget små geografiske områder
eller habitater, eller er spredt utbredt over et
større område, men med meget lav tetthet. Se:
Red data book.
RARUS: Se: r.
RASH: (1) (Hud)utslett; (2) Større antall tilfeller i
et kort tidsrom; (3) Forhastet, uoverlagt, uklokt,
overilt, ubesindig, uvøren, brå, handle uten tanke
på konsekvensene.
RASORIAL: Tilpasset til å klø eller skrape på et
underlag, f.eks. foten til en fugl (spesielt arter i
orden Galliformes).
RASPBERRY: Bringebær (Rubus idaeus),
halvbusk i rosefamilien (Rosaceae). Skuddene er
toårige og blomstrer og bærer frukt andre året;
bringebær brer seg med sideskytende jordstengler. Ville bringebær inneholder mye antioksidanter; ferske bær vitaminene C, B6, B2 og
A, og mineralene kalium, kalsium, fosfor og jern. I
tillegg til vanlig bringebær finnes det flere
kultivarer som har større bær og søtere smak.
Det finnes krysninger mellom bringebær og
bjørnebær (Rubus fruticosus), loganbær (Rubus
loganobaccus) og taibær. Boysenbær (Rubus
ursinus × idaeus) er en videre krysning mellom
loganbær og blåbringebær (Rubus caesius).
RASSENKREIS: Se: Circular overlap og Polytypic.
RASTRATE: Det å ha longitudinelle riper eller
risser på overflaten.
RAT: (1) Rotte, gnager i rotteslekten (Rattus);
rotter kan overføre en rekke sykdommer til
mennesket; (2) Fange rotter; (3) Overløper, løpe
over til fienden.
RAT BITE FEVER: Se: Streptobacillary fever.
RATE: (1) Rate, forhold, grad, hyppighet; mål på
en del i forhold til det hele, f.eks. dødelighetsrate
(mortality rate); (2) Målestokk, antall, tetthet;
mengde målt med tanke på en annen målt
mengde; (3) Fart, hastighet, tempo, mengde av
noe per tidsenhet, f.eks. hastighet per tidsenhet
(som 50 km/t); (4) Anslå, rangere, taksere, tildele
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rang, vurdere; grad av kvalitet; (4) Kostnader per
enhet for en tjeneste.
RATE OF NATURAL INCREASE (RNI): Naturlig
vekstrate, statistisk kalkulert prosentmessig
økning av en populasjonsstørrelse per tidsenhet,
kalkulert som fødselsraten minus dødsraten.
RATIFICATION: Bekreftelse, stadfesting, ratifikasjon, formell bekreftelse eller sanksjon.
RATIFIY: Stadfeste, anerkjenne, ratifisere, formelt godkjenne, bekrefte.
RATIO (Quotient): (1) Forhold, forholdsmessig
andel, relasjon i antall eller grad mellom to like
ting; (2) Innen matematikk, forholdstall, relasjon
mellom to mengder (kvantiteter) normalt uttrykt
som et tall-kvantum (kvotient) der det ene er delt
på det andre, dvs. en proporsjon (f.eks. forholdet
mellom 8 og 3 er 8:3; 8/3); den relative størrelse
av to tall angitt ved antall ganger det ene
inneholder det andre tall. Se: Quotient.
RATIO CLINE: Klinal variasjon hos en polymorf
art, suksessive geografiske populasjoner som
viser gradvise (progressiv) forandringer i den
relative frekvensen av genotypene eller morfene.
RATIONAL: (1) Fornuftig, fornuft-, rasjonell, evne
til å resonnere; (2) Opplyst menneske, sunt
intellekt, normal; (3) I samsvar med eller basert
på god vurdering og sunn fornuft; (4) Innen
matematikk, kan uttrykkes som en kvotient av
heltall. Se: Integer og Quotient.
RATITE: Flygeudyktige fugl (f.eks. struts, emu,
kiwi) med rudimentære vinger og uten kjøl på
brystbenet (sternum), antagelig av polyfyletisk
opphav, og som er plassert i forskjellige ordener.
RATTLE: (1) Skrangle, skramle, klirre, klapre,
bråke, skrike, ralle; (2) Gjøre usikker; (3) Klapperslange (Rattler, Rattlesnake).
RAT RACE: Rotterace, rotteras, vilt jag, alles
kamp mot alle.
RATSBANE: (1) Rottegift; (2) Hundekjeks (Anthriscus sylvestris), vanligste plante innen skjermplantefamilien (Apiaceae) i Norge.

RAT TAPEWORM: Rottas bendelmark, bendelmarken Hymenolepis diminuta som lever som
voksen i tarmen på rotter, og som larve i diverse
arter av insekter (biller).
RATTRAP: (1) Rottefelle; (2) En håpløs situasjon.
RAVEN: (1) Streife omkring på rov, plyndre,
sluke grådig, være grådig, være grisk; (2) Rane,
rive til seg, plyndre; (3) Ravnsvart; (3) Ravn, korp
(Corvus corax), den største av kråkefuglene i
kråkefamilien (Corvidae).
RAVENOUS: Se: Rapacious.
RAVINE: Ravine, slukt, kløft, liten dal med bratte
sider i løsmasseterreng, hovedsakelig dannet
gjennom erosjon av elver og bekker, og ofte med
20 til 70 % stigning. Bunnen i ravinene kan ha
aktive bekker, men har ofte kun periodisk
vannføring. Forekommer i Norge spesielt i
østlandsområdet og Trøndelag, i områder med
leire avsatt under marin grense etter istiden. Se:
Canyon.
RAW: (1) Rå, ukokt, uferdig, ubrukt, ikke
prosessert eller raffinert; (2) Uforfalsket; (3)
Uprøvd, uøvd, utrenet, umoden, uerfaren; (3)
Hudløs, hudløst sted, sår, gnagsår; (4) Naken;
(5) Råkald, ubehagelig kaldt eller fuktig; (6)
Vulgær, grov, rå; (7) Ubeskyttet, uten kondom.
RAWBONED: Skinnmager, skranglet, tynn med
synlig benstruktur.
RAW DATA: Rådata, data slik de er innsamlet,
ustrukturert numerisk og ubehandlet statistisk.
RAY: (1) Stråle, stråle ut, smal lysstråle, spesielt
det synelige lyset; (2) Raskt bevegelig partikkel i
en rett linje; (3) Solskinn (rays); (4) Liten mengde,
spor; (5) Innen matematikk, en rett linje som
utgår fra et punkt; (6) Struktur eller del av en
struktur som har en form som en rett linje som
utgår fra et punkt; (8) Rokke, skate; fire ordner av
avflatede bruskfisker (Chondrichthyes).
RAYON: Rayon, tekstil som er laget av cellulose.
Gjennom forskjellige produksjonsprosesser kan
to typer rayon produseres: Viskøs rayon og
acetat rayon.
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RBC: Forkortelse for: Røde blodlegemer (Red
Blood Corpuscle).
RC: Se: Specific mate recognition system.
rDNA (Ribosomal DNA): (1) Ribosomalt DNA,
DNA som inneholder genene for ribosomalt RNA
og de assosierte spacer regionene (Se: DNA); (2)
Rekombinant DNA, DNA molekyler dannet
gjennom genetisk rekombinasjon i laboratoriet
(f.eks. ved bruk av molekylær kloning) der
genetisk materiale fra forskjellige kilder bringes
sammen for å produsere sekvenser som normalt
ikke ville forekommet i genomet.

definert stimulus i en sansereseptor og (den
hensiktsmessige) den registrerte responsen på
stimulusen i et eller annet effektor organ. Tiden
tilsvarer den tid det tar for impulsen å passere
synapsene i nervesystemet til organet. Refleksresponser viser til responser som går over kun én
synapse.
REACTIVATION: (1) Reaktivering, prosessen å
gjøre noe aktivt igjen eller å bli aktivt igjen; (2)
Innen virologi, et fenomen hvor et defekt virus
kan produsere infeksiøst avkom (virioner) ved
tilstedeværelsen av et annet (defekt eller ikke)
virus som et resultat av et samvirke mellom
genomene til disse virusene.

RE: Se: Rhenium.
RE-: (1) Igjen, på nytt, om igjen, gjenta; (2) Bak,
bakover, tilbake, etter; (3) Med negativ kraft; (4)
Angående, med hensyn til, som handler om.
RE: Se: Restriction endonuklease.
REACTION: (1) Reaksjon, tilbakevirkning, motvirkning, omslag; (2) Innen økologi, forandring i
aktiviteten hos en organisme som respons på en
stimulus; (3) Innen fysikk, interaksjon mellom
atomer eller molekyler (kjemisk reaksjon), eller
mellom nuklider (kjernereaksjon); den kjemiske
forandring hvis to eller flere stoffer kommer i
kontakt der reaksjonstiden viser til tidsperioden
mellom påvirkning og responsstart i systemet.
REACTION NORM (Norm of reaction):
Reaksjonsnorm, fenotypene eller mønsteret av
fenotyper som kan uttrykkes av en enkel genotype i forskjellige miljøer. Reaksjonsnormen viser
hvorledes relaterte arter responderer på
forskjellige miljøbetingelser, men også forskjellige
genotyper innen samme art kan fremvise
forskjellige reaksjonsnormer mht. et gitt karaktertrekk og miljøvariabel. Med andre ord, en
genotypes reaksjonsnorm er det sett av fenotyper
som genotypen vil kunne uttrykke gjennom
interaksjonene med alle de miljøverdiene hvor
genotypen kan overleve. Genotypene i relasjon til
sine fenotyper som funksjon av miljøet, kan
uttrykkes grafisk som et plot av fenotypiske
verdier mot miljøverdier.
REACTION TIME (Latent period, Utilization
time): Reaksjonstid, tidsintervallet mellom en

REACTIVITY: (1) Kvaliteten eller tilstanden å
være reaktiv; (2) Reaksjonsevne, egenskapen
noe har til reaksjon; (3) Evnen et antigen har til
og forbindes med et antistoff; (4) Den relative
evne et atom, molekyl eller radikal har til å
gjennomgå en kjemisk reaksjon med et annet
atom, molekyl eller kjemisk forbidelse; (5) Mål på
det avvik en kjernereaktor har fra en kritisk tilstand.
READING: (1) Lesende, lesning, aktviteten til en
som leser, lesemåte, lesedyktighet; (2) Tolkning,
fortolkning, spesiell vurdering av en tekst eller
situasjon; (3) Opplesning, forelesning, litteratur
lest høyt for et publikum; (4) Lesestoff, lektyre,
utgave, skrevet eller trykket materiale for lesning;
(5) Instrumentutslag, måletall; (6) Innen genetikk,
enveisretningen som nukleotidsekvenser i DNA
blir avlest, transkribert (dekodet) til mRNA.
«Reading frame» (Se: Open reading frame),
sekvens av baser i mRNA som koder for en
polypeptid. Når mRNA over-settes, translateres, i
cellen, leses nukleotidene tre og tre om gangen,
dvs. codon for codon. Gjennom å starte ved
forskjellige posisjoner, kan grupperingen bli
forskjellig, og hvor avlesningen starter og slutter
er avgjørende for avlesningsproduktet. Det er
start og slutt codonet i de funksjonelle genene
som signaliserer henholdsvis hvor transkripsjonen skal starte og hvor den skal slutte. Se:
Codon, Genetic code, Genetic transcription og
Genetic translation.
READING MISTAKE: Innen genetikk, gal
plassering av en aminosyre i en polypeptid kjede
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oppstått under den genetiske transkripsjonen
eller translasjonen under proteinsyntesen.
READING FRAME MUTATION: Se: Frameshift
mutation.
REAFFERENCE: Stimulering av en organisme
gjennom
organismens
egne
bevegelser;
sanseimpulser forårsaket av organismens egen
bevegelse relativt til omgivelsene. Se: Afference
og Exafference.
REAGENT: Reagens, kjemisk substans som
reagerer med en annen substans; substans
benyttet i en kjemisk reaksjon for å påvise, måle,
undersøke eller produsere andre substanser.
REAL: (1) Reell, ekte, virkelig; (2) Genuin,
autentisk, ikke kunstig; (3) Ikke mindre enn
fastsatt; (4) Fri for falskhet, hykleri, koketteri; (5)
Alvorlig, ikke bli tatt for lett; (6) Relatert til eller
det å være et reelt tall (verdi i en kontinuerlig
kvantitet som kan uttrykkes som en avstand
langs en linje).

REANIMATE: (1) Gjenopplive (revive), bringe liv
i, bevissthet i; (2) Rekonstruere, gjenskape; (3)
Gi nytt mot, drivkraft, kraft, styrke.
REASON: (1) Årsak, forklaring, grunn, begrunnelse, rettferdiggjøring for en hendelse eller
handling; (2) Fornuft, forståelse, logisk dømmekraft, tenkeevne, forstand; (3) Resonnere,
overveie, argumentere, drøfte, dømme.
REASONABLE: (1) Fornuftig, rasjonell, istand til
å resonnere, tenke; (2) Være innenfor grensene
for sunn fornuft; (3) Rimelig, ikke ekstremt eller
overdrevent.
REASSORTANT VIRUS: Hybrid virion som inneholder genom segmenter fra forskjellige foreldre,
og som kan dannes i en celle infisert med
forskjellige strainer av et virus.
RÉAUMER SCALE: Réaumur skalaen, temperatur skala der ispunktet er satt til 0oR og
kokepunktet til 80oR.
REBIRTH: Gjenfødelse.

REALISTIC: (1) Realistisk, virkelighetstro, naturtro, i stand til å se ting slik de virkelig er og å ta
seg av dem på en praktisk måte; (2) Basert på
som tingene er istedenfor slik man har ønsket
eller håpet de skulle være.
REALITY: Realitet, virkelighet, sannhet; summen
av alt som er virkelig eller eksisterende innen et
system, det i motsetning til det imaginære,
innbilte; den ontologiske status til ting som
indikerer deres eksistens. Sett fysisk, totaliteten i
et system, både det kjente og ukjente. Se: Being,
Existence og Ontology.
REALIZED NICHE (Postinteractive niche,
Realized ecospace): Realisert nisje, den del av
den fundamentale nisjen som virkelig er okkupert
av en art under tilstedeværelsen av andre konkurrerende arter, predatorer og parasitter. Se:
Niche.
REALM: (1) Kongerike, rike, verden; (2) Realm,
den største av de biogeografiske enheter, og
som omfatter større klimatiske eller fysiografiske
regioner eller soner.

REBUTTAL: (1) Motbevis, motinnlegg (rebut,
gjendrive, motbevise, avvise, avslå); (2) Argument eller bevis som motbeviser.
RECALCITRANT SEED: Frø som ikke overlever
tørke eller frysning. Se: Orthodox seed.
RECAPITULATION (Recapitulation theory): (1)
Innen biologi, biogenetic law, Haeckel’s law, en
meget omstridt teori innen biologi som sier at
stadiene i en organismes embyologiske og
juvenile utvikling gjentar stadiene i artens
evolusjonære forhistorie; en organisme gjennomløper suksessive stadier under sin ontogeni
(utviklingshistorie) som ligner (rekapitulerer) den
serien av forfaderlige typer som den stammer fra,
dvs. ligner de voksne karakterer hos sine
fylogenetiske forfedre. Fenomenet beskrives
også som en biogenetisk lov (Se: Biogenetic law,
Ontology, Proterogenesis og Phylogeny); (2)
Oppsummering, sammendrag, sammenfatning,
kort gjengivelse, rekapitulering.
RECEIVABLE: Mottagelig, passende for å bli
mottatt, akseptert.
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RECEIVER: (1) Noe som mottar noe, f.eks. en
reseptakel tiltenkt et visst bruk eller en spiller
som mottar en pasning; (2) Person som kjøper
tjuvgods; (3) Beholder, toalettbøtte, resipient; (2)
Apparat som omformer innkomne elektromagnetiske signaler til lyd, lys eller elektriske
signaler; innen elektronisk kommunikasjon, radio,
radiomottager (radio, radio receiver), kombinert
radio og forsterker, elektronisk apparat som
mottar radiobølger og omformer infomasjonen
som bølgene bærer, til en forståbar form.
Apparatet samarbeider med en antenne som
fanger opp radiobølgene (de elektromagnetiske
bølgene) og omformer dem til vekselstrøm som
sendes til en mottager som trekker ut den
ønskede informasjon fra signalene. Mottageren
benytter elektroniske filtre for å hente ut de
aktuelle radiofrekvenssignaler fra alle andre
signaler antennen fanger opp, og en elektronisk
forsterker øker styrken på signalene for den
videre behandlingen. Til slutt produserer
mottageren informasjonen i form av sansbar lyd
(radio), eller til bevegelige bilder (televisjon) eller
data (elektroniske computere).
RECENT (Extant, Recentiorum): (1) Ny, nyere,
fersk, sist, som nylig har funnet sted, nylig
kommet, umiddelbart før nåtiden; (2) Moderne,
nytt; (3) Relatert til eller i epoken Holocen (Se:
Fossil, Holocene og Geological time scale).
RECEPTACLE: (1) Beholder, gjemmested, noe
hult som mottar eller inneholder noe; (2) Elektrisk
stikkontakt; (3) Innen botanikk, blomsterbunn,
forstørret ende på en blomsterstilk der
blomsterorganene begynner; (4) Innen zoologi,
ethvert organ eller struktur som mottar og lagrer
en eller annen sekresjon, eller f.eks. egg eller
spermier (Se: Repository).
RECEPTOSOME: Se: Endosome.
RECEPTOR (Sensory site): (1) Innen fysiologi,
reseptor, enhver celle eller gruppe av celler som
kan reagere på en stimulus og initiere
transmisjonen av impulsen via sansenervene;
spesialisert sanseorgan (eller organeller) hos
flercellede dyr som kan registrere spesifikke
stimuli fra utsiden av kroppen (eksteroseptorer,
som lys, lydbølger og lukt) eller innsiden av
kroppen (interoseptorer, som stimuleres ubevisst
og forårsaker de nødvendige reaksjoner, og

proprioreseptorer, som forekommer i musklene,
senene og leddene og gir en ubevisst informasjon om posisjoner, trykk og strekk). Når
intensiteten på stimulus overstiger et vist
terskelnivå, frigir reseptoren impulsen til
nervecellen som kodes og oversendes som en
nerveimpuls til det sentrale nervesystem (Se:
Sentral nervous system). Forskjellige reseptorer
er utviklet for forskjellige typer og grader av
stimuli, f.eks. fotoreseptorer, kjemoreseptorer,
baroreseptorer,
elektroreseptorer,
magnetoreseptorer, mekanoreseptoer og osmoreseptorer,
som kan forekomme alene eller kombinert i mer
komplekse sanseorganer; (2) Innen immunologi,
reseptorproteinmolekyl enten på en plasmamembran (f.eks. celleoverflatene, celleoverflatereseptor) eller tilstede i cytoplasmaet i cellen og
som med høy affinitet og spesifisitet, kan binde
seg til én eller flere andre spesifikke molekyler,
f.eks. hormoner. Interaksjonene mellom reseptorer og peptider utskilt fra andre celler, er av
fundamental betydning for signaloverføring og
kommunikasjonen mellom celler.
RECESSIVE (Recessive allel, Recessive gene,
Recessive trait): (1) Tilbøyelig til å gå bakover,
gå ned, synke, vikende; (2) Innen genetikk,
recessiv, recessivt allel, allel som hos en
heterozygot diploid organisme, ikke uttrykkes i
fenotypen (dvs. har ikke effekt) i nærvær av et
dominant allel. Et recessivt alle uttrykkes kun når
allelet er tilstede i en homozygotisk tilstand, dvs.
på hvert sitt homologe kromosom. Et recessivt
allel som uttrykkes i fenotypen i homozygot
tilstand, er dobbelt recessivt. Det at et allel ikke
uttrykkes i en heterozygot genotype, kalles
recessivitet, i motsetning til dominans. Recessive
gener oppstår fra dominante gener gjennom
mutasjoner og er vanligvis skadelige eller
produserer et ikke-funksjonelt produkt; ofte finnes
flere recessive alleler enn dominante for et gitt
gen. Blødersyke (haemophilia) og sigd-celle
anemi, skyldes recessive mutanter, menneskets
blå øyefarge også. Se: Dominance, Dominant,
Dominant allele, Double recessive, Penetrance
og Recessiveness.
RECESSIVE CHARACTER: Recessiv karakter,
en karakter hos en forelder som manifesterrer
seg selv i avkommet kun hvis det er homozygot.
Se: Recessive.
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RECESSIVENESS: Innen genetikk, det at et allel
(recessivt) ikke blir uttrykt over et annet
(dominant) i fenotypen hos en heterozygot. Se:
Dominance og Recessive.

individene kunne gjenkjennes individ-uelt på en
eller annen måte. Det medfører at gjensidig
altruisme er sjeldent observert, og fortrinnsvis
hos primater (f.eks. mennesket). Se: Fitness.

RECESSIVE LETHAL: Recessiv letal, allel som
forårsaker død i homozygot tilstand. Se: Allele og
Recessive.

RECIPROCAL CROSS: Innen genetikk, innbyrdes eller gjensidig krysning, refererer til
paringer som spesielt benyttes til å bestemme
om foreldrenes kjønn (Se: Sex linkage) eller
cytoplasmisk arv (Se: Cytoplasmic inheritance)
har noe effekt på det fenotypiske uttrykk mht. de
alleler som betraktes i avkommet. Det foretas et
par krysninger der hannens og hunnens
gametiske genotyper blir vendt om i den andre
krysningen, dvs. hvis en hann AA krysses med
en hunn aa i første krysningen, vil en hann aa bli
krysset med en hunn AA i den andre krysningen.
Se: Reciprocal hybrid.

RECESSIVE PHENOTYPE: Recessiv fenotype,
fenotype hos en homozygot organisme for et
recessivt allel; den fenotypen som ikke uttrykkes i
en heterozygot. Se: Phenotype og Recessive.
RECESSIVE TRAIT: Se: Recessive.
RECIPIENT (Recieving body of water): (1)
Mottager, i stand til å motta, den som mottar, blir
gitt noe; (2) Beholder, samlekar; (3) Resipient,
sjø eller vassdrag der avløpsvann slippes ut; (4)
Celle eller organisme som mottar f.eks. organer,
vev, blod eller genetisk informasjon fra et annet
individ (donor) av samme eller forskjellig art (Se:
Donor og Graft).
RECIPROCAL: (1) Resiprok, gjensidig, innbyrdes, motsvarende, omvendt; (2) Innen fysiologi, neuromuskulært fenomen der eksitasjon av
en gruppe muskler ledsages av hemming
(inhibering) av en annen gruppe muskler; (3)
Innen matematikk, resiproke verdien av en
mengde (kvantitet); den verdien som gir 1 hvis
multiplisert med det samme uttrykk (1/5 er den
resiproke verdi av 5, dvs. 1/5 x 5 = 1); (2) Innen
genetikk, hybrid krysning der kjønnene er byttet
om (A-hunn x B-hann er resiprok til A-hann x Bhunn).
RECIPROCAL ALTRUISM: Gjensidig altruisme,
fenomenet når to organismer handler på måter
som gir gjensidige fordeler; hvis et individ får
hjelp til å dekke et spesielt behov (som øker dets
fitness) fra et annet individ som midlertidig
reduserer sin fitness, vil det individet ha
forventningen om at den andre organismen vil
handle på samme måte ved en senere anledning
(innen game theory: Tit for tat). Skal slik adferd
selekteres for, må fordelene målt i fitness ved å
gi hjelp, være større enn kostnadene ved å yte
hjelp, sett i relasjon til det selviske alternativ. Skal
et slikt system ikke bli utnyttet av de individene
som får hjelp. men ikke gir hjelp, må disse siste

RECIPROCAL
genes.

GENES:

Se:

Complementary

RECIPROCAL HYBRID: Resiprok hybrid, hybrid
avkom fra innbyrdes eller gjensidige krysninger,
der en hann er krysset med en hunn av en annen
gruppe, og vice versa. Se: Reciprocal cross.
RECIPROCAL RECOMBINATION: Innbyrdes
rekombinasjon, rekombinasjonsprosess som
involverer en gjensidig og presis utveksling av
genetisk informasjon, der en sekvens eller region
av DNA går fra ett donor molekyl til et mottagermolekyl i utveksling med en identisk sekvens
eller region fra mottager molekylet; overkrysninger mellom to regioner av samme DNA
molekyl.
RECIPROCAL TRANSLOCATION (Segmental
interchange): Innbyrdes translokasjon, utveksling av segmenter mellom ikke-homologe
kromosomer. Prosessen produserer to nye,
sammensatte, unormale kromosomer der hver
inneholder deler fra de to tidligere kromosomene.
(Robertsonian translocation, to ikke-homologe
kromosomer som fester seg til hverandre.) Se:
Transposition.
RECITAL: (1) Opplesning, foredrag, fortelling,
beretning, historie (narration), detaljert fortelling
eller rapport om noe; (2) Resitere, deklamere,
berette, si fram noe i offentlig sammenheng
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(recite); (3) Offentlig opptreden, spesielt alene
(solo), musikk (konsert), dans.
RECKON: (1) Regne, telle, beregne, estimere,
etablere gjennom kalkulering, gjøre regnskap; (2)
Betrakte, tenke på (consider), tenke, tro, være av
den oppfatning; (3) Regne med, stole på, være
sikker på.
RECLIVOUS (Reclivate): Som har form som en
sigmoid kurve; en konveks og en konkav linje.
RECOGNITION: (1) Gjenkjennelse, følelse av at
noe sanset har vært sanset før; (2) Gjenkjenne,
det å bli gjenkjent; (3) Aksept for at noe er ekte,
gyldig (valid); (3) Anerkjennelse, påskjønnelse;
(2) Innen biologi, gjenkjennelse, gjenkjenning,
evnen til å differensiere mellom forskjellige stimuli
i form av individer, objekter og steder (det i
motsetning til ren sansemessig diskriminering).
Gjenkjennelse er vesentlig basert på læring; (5)
Innen biologi, evnen et molekyl har å feste seg til
et annet molekyl med komplementær form, som
ved enzym-substrat og antistoff-antigen ineteraksjoner.
RECOGNITION SITE: Innen genetikk, en
nukleotid-sekvens (sekvens av basepar i et
duplex DNA) som en gitt restriksjons endonuklease binder seg til og hvor DNA kuttes (av
Type II restriksjons endonukleasene; Type I
kutter DNA ved en mer eller mindre tilfeldig
posisjon utenfor dette gjenkjennelsesstedet).
RECOMBINANT: (1) Materiale produsert ved
hjelpav gensløyd (genteknologi); (2) Individ med
mer enn én forelder; (3) Rekombinant,
organisme, celle eller virus der genetisk
rekombinasjon har funnet sted, dvs. som er
oppstått som følge av en rearrangering av
genene gjennom den uavhengige fordelingen av
kromosomene og overkrysningen under meiosen
(noe som medfører at organismen, rekombinanten, har en forskjellig kombinasjon av alleler
enn begge foreldrene). En rekombinasjon er et
resultat
av uavhengig
assortiment
(Se:
Independent assortment) og overkrysning (Se:
Crossing-over); (4) Nukleinsyre som er dannet
gjennom en rekombinasjon, dvs. et DNA som
inneholder en ny kombinasjon av sekvenser (Se:
Recombination).

RECOMBINANT DNA (MOLECULE) (Chimeric
DNA, Hybrid DNA): Rekombinant DNA (molekyl), DNA som gjennom rekombinant DNA
teknologi (gensløyd, og ikke gjennom krysningsforsøk) er dannet ved å overføre (transplanting)
og spleise (splicing) gener frå en art inn i celler
av en annen art slik at det replikeres sammen
med vertens genetiske materiale. Enkelttråder
blir her fysisk kombinert gjennom baseparinger til
en DNA dobbeltråd (double helix) der
sammenkoplingen kan omfatte to eller flere ikkehomologe DNA tråder. Moderne rekombinant
DNA teknologi (in vitro) har funnet vid
anvendelse for å genetisk modifisere organismer.
Se: Gene manipulation, Recombinant DNA
technology og Splicing.
RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY (DNA
recombinant technology, Gene manipulation,
Gene technology, Biotechnology, Genetic
engineering, Hybrid DNA technology): Rekombinant DNA teknologi (genteknologi, gensløyd), teknologi der man produserer rekombinant DNA in vitro gjennom å kutte opp DNA
molekyler og spleise sammen fragmenter fra mer
enn én organisme eller art; gener isolert fra en
organisme blir overført til en annen organisme
under dannelse av nye kombinasjoner av
genetisk materiale (rekombinant DNA) som
deretter klones (Se: Recombinant DNA (molecule)). Prosessen omfatter vanligvis overføring av
DNA eller komplementær DNA (cDNA, som
stammer fra mRNA, men mangler alle introner og
promotor sekvenser) til et plasmid eller virus DNA
(vektor), der DNA kan bli replikert hvis disse
introduseres i en passende bakterievert eller
spesielle eukaryotiske celler. Der produserer
genet den ønskede substansen for vertsorganismen selv eller kan senere hentes ut fra
bakteriekulturen for annet bruk. De forskjellige
genteknologiske metodene er viktige bl.a. for
produksjon av antibiotiske hormoner og andre
medikamentelle stoffer brukt for diagnostisering
og behandling av visse genetiske sykdommer.
Se: Gene manipulation og CRISPR.
RECOMBINANT INBRED LINES (Recombinant
inbred strain, RIL): Innavlede avlslinjer,
organismer som har kromosomer som inneholder
rekombinasjoner mellom kromosomer som er
arvet fra fra to eller flere innavlede linjer eller
strainer; med andre ord, avlslinje eller strain som
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stammer fra F2 generasjonen etter krysninger av
to urelaterte og innavlede F 1 generasjoner. Hver
RIL har en karakteristisk kombinasjon av gener
med et forskjellig mønster av alternative alleler
ved multiple loci.
RECOMBINANT FREQUENCY: Frekvensen
(eller prosenten) av rekombinante celler eller
individer som blir dannet gjennom rekombinant
DNA teknologi. Genetisk kobling er tendensen til
at DNA sekvenser som befinner seg nær
hverandre på kromosomene, har en tendens til
og avles sammen ved seksuell reproduksjon
under meiosen. Er to genetiske markører fysisk
nær hverandre, vil de vanskelig skilles til
forskjellige kromatider under de kromosomale
overkrysningene, og er derfor mer koplet enn
markører fjernere fra hverandre. Derfor antyder
rekombinasjonsfrekvenser den relative avstanden mellom loci på et genetisk kart.
(Markører på forskjellige kromosomer er helt
ukoplet.) Se: Recombinant DNA technology.
RECOMBINANT PLASMID: Rekombinant plasmid, plasmid som inneholder en fremmed DNAsekvens som er plassert der ved hjelp av
rekombinant DNA teknologi (gensløyd). Rekombinante plasmider brukes som klonings
vektorer. Se: Plasmid og Recombinant DNA
technology.
RECOMBINASE: Rekombinase, enzym som
fremmer genetisk rekombinasjon gjennom å
katalysere utvekslingen av korte DNA sekvenser i
to lange DNA tråder, og da spesielt utveksling av
homologe regioner mellom de parede hannlige
og hunnlige kromosomene.
RECOMBINATION (Genetic recombination):
Rekombinasjon, innen genetikk, naturlig (eller
kunstig) rearrangering av det genetiske
materialet i levende organismer (og virus), og da
spesielt dannelsen av nye genkombinasjoner
(rekombinanter) pga. overkrysningsprosessene
under meiosen hos seksuelt reproduserende
organismer, dvs. avkommet har kombinasjoner
av egenskaper forskjellig fra de kombinasjonene
man ser hos foreldrene. En rekombinasjon er
basert på brudd og forening av DNA molekyler og
omfatter derfor prosesser i en diploid celle. De to
hovedprosessene innen rekombinasjonen hos
eukaryote organismer, skjer begge under

reduksjonsdelingen (meiosen), prosessen som
danner de haploide kromosomene (gametene)
hvis genotyper er forskjellige fra begge de to
haploide genotypene som dannet den meiotiske,
diploide organismen. Den ene hovedprosessen
skyldes overkrysning der deler av kromosomsegmenter utveksles mellom kromosomene (Se:
Crossing-over), den andre prosessen omfatter
den uavhengige segregeringen (reassorteringen)
av kromosomene når gametene (reproduksjonscellene: Spermie eller egg der hver gamet mottar
kun ett kromosom av hvert kromosom par)
dannes. For eksempel hvis en av foreldrene er
AAbb og den andre aaBB, er det mulig å skape
individer som er AaBb, dvs. både genotypisk og
fenotypisk forskjellig fra foreldrene. Noen
rekombinasjonstilfeller hos eukaryotene, synes å
involvere et tillegg av en ny sekvens av et DNA
molekyl uten utveksling (Se: Additive recombination). Rekombinasjonen er en viktig prosess for
å generere genetisk variasjon på in vivo, dvs. nye
genotyper som den naturlige seleksjonen kan
selektere i og dermed skape evolusjonære
forandringer. Se: Genetic engineering techniques
og Genetic recombination.
RECOMBINATION FREQUENCY (RF, Recombination fraction): Rekombinasjonsfrekvens,
antall rekombinant avkom i forhold til det totale
antall avkom (uttrykt i prosent), dvs. frekvensen
som en enkelt kromosomal overkrysning vil finne
sted mellom to gener under meiosen. RF gir en
indikasjon på den relative posisjonen til markører
(gener eller mutasjoner) i et genom: Med andre
ord, slik kan den genetiske avstanden mellom to
loci måles. Centimorgan er en enhet for mål av
genetisk kopling og viser til en rekombinasjonsfrekvens på 1 %. Se: Centimorgan.
RECOMBINATION GENE: Rekombinasjons gen,
gen som kontrollerer hyppigheten av den
genetiske
rekombinasjonen.
Se:
Genetic
recombination.
RECOMBINATION SYSTEM: Rekombinasjonssystem, alle faktorer som er i virksomhet under
genetisk rekombinasjon, dvs. som regulerer
genereringen av genetisk variabilitet gjennom å
begrensne typer og frekvenser av rekombinanter.
Hos eukaryoter med seksuell reproduksjon, er
rekombinasjonen en funksjon av tre prosesser:
Tilfeldig fordeling av kromosomene og kroma-
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tidene under meiosen, overkrysninger og tilfeldig
kombinasjon av gametene under befruktningen.
Stort kromsomantall, høy overkrysningsfrekvens
og utkrysning genererer et høyt meiotisk
rekombinasjonsnivå.
RECOMBINATOR (Recombinogenic element):
Rekombinator, et rekombinasjonsmessig aktivt
sted, enhver nukleotid-sekvens i et DNA molekyl
som stimulerer genetisk rekombinasjon i
nærheten av sekvensen.
RECOMMENDATION: (1) Det å anbefale; (2)
Anbefaling, tilråding, noe som er anbefalt,
spesielt noe positivt mht. kvalifikasjoner eller
karakter; (3) Innen systematikk, bestemmelse
som inneholder råd eller veiledning, mht. Koden,
et rådgivende forslag som ikke er forpliktende
(mandatory; Se: Code og Recommandation by
Commission.
RECOMMENDATION BY COMMISSION: Innen
systematikk, rekommandasjon av Kommisjonen,
dvs. noe som publiseres samtidig med Koden og
som viser til de beste prosedyrene for tilfeller
som ikke blir eksplisitt dekket av Kodens
reglement. Med andre ord, en rekommandasjon
fra Koden som viser til hva som er god praksis,
men som kan sees bort fra uten å bryte Kodens
reglement. At man føyer seg etter Koden er ikke
et krav, men er sterkt anbefalt. Se: Code.
RECON: Recon, den minste genetiske enhet
(DNA) som er i stand til å gjennomgå en
rekombinasjon, dvs. der det kan foregå en
overkrysning (Se: Crossing-over). Én recon
utgjør et enkelt basepar (nukleotidpar) i et DNA
molekyl. Generelt vil rekombinasjonen skje
mellom lengre sekvenser eller involvere hele
gener. Se: Cistron og Muton.
RECONSTITUTE: (1) Rekonstruere, reorganisere, bygge opp igjen fra deler; (2) Gjenopprette,
tilbakeføre noe til opprinnelig tilstand, f.eks.
gjennom å tilføre vann.
RECORD: (1) Bringe i erindring, feste i minnet;
(2) Opptegnelse, fortegnelse, protokoll, dokument, journal; (3) Opptegne, skrive ned, bokføre,
protokollere, notere informasjon, berette; (4)
Observasjon; (4) Innen dyregeografi, en liste av
arter i et samfunn, ofte med angivelse av et mål

for hyppigheten av forekomsten av de enkelte
artene.
RECOVER: (1) Komme seg, bedre seg, bli frisk
igjen, returnere til normal helse og styrke; (2) Få
igjen, gjenvinne, finne og få kontroll over, bringe
tilbake til normal tilstand eller posisjon; (3) Finne
eller utvinne til bruk, gjenbruk eller avfallsbehandling.
RECOVERY: (1) Oppgang, stigning, generell
tilbakevendelse til opprinnelig tilstand i et system
etter en eller annen form for påvirkning; (2) Innen
medisin, bedring, komme seg, tilbakevending til
normal helsetilstand, restituere seg etter en
helsemessig påkjenning (rekonvalesens); (3)
Innen geologi, gjenvinning, det å utvirke brukbare
substanser (mineraler) fra ubrukbare kilder.
RECREMENT: (1) Avfall; (2) Slagg fra smeltet
metall (dross).
RECRETION: Eliminering av mineralsalter og
ioner via saltkjertler eller salt hår fra planter.
Recretohalophyte, planter som benytter denne
mekanismen for salttoleranse.
RECRUDESCENCE: Det å bryte ut igjen, bli aktiv
igjen etter en periode med inaktivitet, f.eks. en
sykdom som blusser opp igjen.
RECRUITMENT: Rekruttering, tilgang, tilkomst
av nye individer i en populasjon gjennom reproduksjon eller immigrasjon.
RECT-: Prefiks som betyr rett, like, glatt.
RECTAL: Det som angår endetarmen (Se:
Rectum).
RECTANGLE: Rektangel, spesialtilfelle av
parallellogrammet der alle vinklene er 90°; derav
følger at: Begge de to parene av motstående
linjestykker er parallelle, begge de to parene av
motstående linjestykker er like lange, og
diagonalene mellom motstående hjørner deler
hverandre på midten (parallellogrammets krav
om at motstående vinkler er like store vil også
være tilfredsstilt i og med at alle vinkler er 90°).
vanligvis benyttet om tilfeller der de tilstøtende
sider er av ulik lengde, hvis ikke snakker man
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normalt om et kvadrat. Se: Quadrilateral, Rhomb,
Square, Trapeze og Triangle.
RECTANGULAR: Rektangulær, det å ha rette
vinkler og typisk sett ligne et avlangt kvadrat. Se:
Rectangle.
RECTANGULAR DISTRIBUTION: Se: Uniform
distribution.
RECTANGULAR SPECIATION: Innen evolusjon,
plutselig tilsynekomst av nye arter etter en lang
periode med få forandringer i en gitt utviklingslinje. Se: Punctuated evolution.
RECTIFICATION: (1) Beriktigelse, rettelse, retting, korrigere og fjerne feil; (rectify, rense,
raffinere gjennom gjentatte destillasjoner); (2)
Finne en rett linje lik i lengde til en kurve; (3)
Gjøre vekselstrøm til likestrøm (Se: Rectifier).
RECTIFIER: Likeretter, elektrisk utstyr som
omformer vekselstrøm til likestrøm som kun går i
en retning, enten ved å dempe eller fjerne de
alternative halv-syklene eller ved å reversere
dem.
RECTIGRADE: Det å gå på en rett linje.
RECTILINEAR: (1) Rettlinjet, vekst eller
bevegelse som er rettlinjet eller danner en rett
linje; (2) Karakterisert gjennom rette linjer.
RECTILINEAR EVOLUTION (Orthogenesis):
Kontinuerlig forandring i en bestemt retning innen
en utviklingsgren over lange tidsintervaller. Se:
Orthogenesis.
RECTUM: Endetarm, den bakerste del av
tarmsystemet hos virveldyr som ligger etter den
egentlige tykktarmen (colon, large intestine) og
før endetarmsåpningen anus. Endetarmen er
spesialisert til å produsere og lagre avføring
(faeces) før utskillelsen (egestion, defecation).
Hos mennesket er den ca. 12 cm lang. Se: Alimentary canal, Anus og Intestine.
RECUMBENT: (1) Liggende, hvilende, tilbakelent, tilbakebøyd (reclining), hvile (repose); (2)
Strukturer som hviler på den overflaten de
strekker seg ut fra, ligge ned, en plante nær
bakken.

RECUR: (1) Opptre på nytt, gjenta seg, komme
tilbake, komme igjen etter en stund, skje time
etter time; (2) Bli oppmerksom på igjen, komme
tilbake i ens erindring; (3) Komme i betraktning
igjen, gjenoppta en viss tanke eller diskusjon.
RECURRENCE RISK: Innen human genetikk,
risikoen at en kvinne som har et barn med en
genetisk forårsaket skade vil få et tilsvarende
barn ved en senere graviditet.
RECURRENT: Det som kommer tilbake, det som
gjentas gang på gang, eller kommer tilsyne igjen i
intervaller.
RECURRENT FEVER: Se: Borreliosis.
RECURRENT SELECTION: Gjentatt seleksjon,
metode for gjennom kryssbefruktninger og
gjentatte
seleksjoner,
generasjon
etter
generasjon, å oppnå genetisk rekombinasjon.
Metoden benyttes for å øke frekvensen av
ønskede alleler (overlegne fenotyper) for en gitt
karakter i en heterozygot populasjon gjennom
seleksjon av den spesifikt ønskete genotypen for
deretter og krysse individer med denne
genotypen innbyrdes. Spesielt brukt for å øke
hyppigheten av fordelaktige gener i en plantepopulasjoner. Se: Artificial selection, Domestication og Self-fertilization.
RECURRING BIOPOESIS: Se: Neobiogenesis.
RECURVED: Kurvet, bøyd oppover eller bakover, bøyd bak eller ned. Se: Reflected.
RECYCLING: Resirkulasjon, gjenvinnelse, ombruk av materiale etter det er brukt (avfallsmateriale), men ikke nødvendigvis gjennom en
tilbakeføring til sin opprinnelige form. En resirkulasjon skjer med den hensikt å redusere
forurensningen og forbruket av råmaterialer, ikke
minst de ikke-fornybare ressursene. Den
naturlige resirkuleringen av materialer og
substanser på jorden som benyttes for livsprosessene, er av fundamental betydning for
opprettholdelsen av liv på jorden. Vår verden er
allerede i ferd med å oppleve en økende mangel
på essensielle mineraler og substanser basert på
lovene om materialsyklus og energistrøm, da
jordens ressurser av visse stoffer, er begrensede,
og jorden og menneskenes evne til selv å
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resirkulere disse, er begrenset. Metoder for
resirkulering av materialer som har gjort sin
tjeneste, er viktig å få utviklet og etablert for å
konservere råmaterialer og energi, og begrense
forurensning og pengeforbruk. Mennesket senker
neppe sin levestandard med dette for øye, men
en resirkulering kan begrense forbruket uten å gå
nevneverdig ut over levestandarden i de rike
landene. Det finnes tre former for resirkulasjon:
(a) Gjenbruk, som f.eks. gjennom retur av flasker
som kan etter rensing, brukes på nytt. Dette er
den resirkulasjonsprosessen som krever minst
energi og kompleksitet i behandling av produktet
før det kan tas i bruk igjen, (b) direkte
resirkulasjon, f.eks. den dag flaskene er for
dårlige til direkte gjenbruk, kan de renses, knuses
og smeltes om til nye flasker. Slik direkte
resirkulasjon av materiale er avhengig av
kvaliteten på materialet og kostnadene i å
omdanne stoffet til et råmateriale igjen i relasjon
til kostnadene med å skaffe nytt råmateriale og
materialets
sjeldenhet,
og
(c)
indirekte
resirkulasjon, f.eks. kan flasker av forskjellig
kvalitet, renhet og farge som har endt i søppelet,
bli resirkulert til et totalt annet og grovere produkt
som ikke er så avhengig av kvalitet, som f.eks.
bygnings- eller veimateriale der finstrukturen ikke
er viktig. Plastikk bokser som ikke kan benyttes til
nye bokser, kan f.eks. bli benyttet til stolper og
paller. Indirekte resirkulasjon kan også omfatte
omdannelse til brennbare gasser som kan
benyttes til oppvarming under begrepet fjernvarme. Når materialet er benyttet på denne
måten, egner restene seg kun til fyllmasse i
landskapsutforming. Bruk av avfall som fyllmasse
er ikke i seg selv resirkulasjon av materiale, men
en endestasjon for brukt materiale på samme
måte som omgivelsene er endestasjonen for nedbryting av energi. Se: Carbon cycle, Energy,
Laws of thermodynamics, Nitrogen cycle, Oxygen
cycle, Plastics, Phosphorous cycle og Sulphur
cycle.

celletypen i blodet hos virveldyr, og som er
ansvarlig for nesten all transport av oksygen fra
lungene til kroppsvevet og karbondioksid (CO 2)
fra vevet til lungene. Disse blodcellene
inneholder det røde proteinet hemoglobin som er
det respiratoriske pigment som er ansvarlig for
O2 transporten da det kombineres med oksygen
under dannelse av oxyhemoglobin; i vevet frigjør
de røde blodcellene oksygenet. Størrelsen på
røde blodceller varierer mellom forskjellige
pattedyr, hos mennesket er de 7 - 8 µm store i
diameter og forekommer i et antall på ca. 5
millioner per kubikkmillimeter blod. Levetiden er
omtrent på 120 dager før de ødelegges i leveren
og milten. De røde blodcellene har ingen
egenbevegelse. Hos voksne pattedyr (ikke fostre;
Se: Embryo) til forskjell fra andre virveldyr, er de
runde, mangler kjerner og er nedsunket i midten.
Røde blodceller produseres i benmargen. Se:
Blood cell.

RED: (1) Rød, rød farge, rødt, primærfarge,
fargen på den langbølgede enden av det synlige
spektrum (ca. 630 – 750 nm), enhver av en
gruppe farger som i lyshet og fargemetning ligner
blodets farge; (2) Rødsten, jernmønje (reddle);
(3) Kommunist, revolusjonær aktivist.

REDESCRIPTION: Rebeskrivelse, redeskripsjon
med en mer eller mindre fullstendig beskrivelse
av et taksons karakterer uten at det legges noe
spesiell vekt på de karakterene som skiller
taksonet fra andre nært relaterte taksa, og som
inkluderer ny eller forandret informasjon i henhold
til hva som tidligere er gitt i beskrivelsen Se:
Description.

RED BLOOD CELL (Erythrocyte, Red blood
corpuscle): Rød blodcelle, den mest vanlige

RED CLAY: Rød leire, rødt pelagisk sediment
som består av akkumulert vulkansk aske eller
vindbåret støv som inneholder mindre enn 3 %
organisk materiale.
REDD: Gytegrop, gytegropene som laks lager i
den grove grusen i elvene under gytingen for å
oppbevare og gjemme eggene.
RED DATA BOOK (IUCN Red List of
Threatened Species): En bok som gir en
oversikt med data over alle dyrearter, plantearter
og sopp som er sjeldne og truet med utryddelse
og som oppdateres av IUCN (The International
Union for Concervation of Nature and Natural
Resources). Se: Endangered, Extinct, Indeterminate, Insufficient known, Out of danger,
Rare og Vulnerable.
REDEFINITION:
diagnosis.

Redefinisjon.

Se:

Emended
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REDEYE: Sørv (Scardinius erythrophthalmus),
liten fisk i familien karpefisker (Cyprinidae).
RED GIGANT: Rød kjempe, kald kjempestjerne
som utsender lys i den røde regionen av det
elektromagnetiske spektrum. En vanlig stjerne
ekspanderer til en rød kjempe etterhvert som den
forbruker sitt kjernedrivstoff.
REDIA: Redie, larvestadiet hos digene ikter i
første mellomvert (som er overveiende bløtdyr) i
livssyklus, produsert enten av sporocyster
(oftest), miracidier eller mor redier (hvis datterredie), og som til slutt produserer haleikter
(cercarier). Se: Cercaria(e).
REDIRECTED
BEHAVIOUR:
Oversprangshandling, adferd som er relatert til en eller annen
stimulus, men som er rettet mot et annet objekt,
f.eks. et dyr som ikke tør angripe dyret som var
årsaken til aggresjonen, men lar det gå utover et
annet dyr eller objekt.
RED LEAD: Mønje, kjemisk forbindelse mellom
bly og oksygen (Pb3O4). Mønje er et rødt stoff
som brukes til pigment i maling, særlig som
rustbeskyttende maling til skip.
RED LIGHT: (1) Solstråling i det elektromagnetiske spektrum fra 630 til 750 nm; (2) Stoppsignal, varselsignal.
RED MITE (Chicken mite, Nocturnal mite,
Roost mite): Rød hønsemidd, Dermanyssus
gallinae.
REDMOUTH DISEASE: Se: Enteric redmouth
disease.
RED MUD: Rød leire, rød gjørme, oksidert marint
sediment med en rød farge som skyldes jernoksid.
REDWORM: Meitemark, de vanlige meitemarkene i familien Lumbricidae. Se: Eartworms.
REDOX POTENTIAL (Eh): Redox potensial,
oksidasjon-reduksjons potensial, kvantifiserbart
mål på tendensen en substans eller et system
har til å fungere som oksiderende (elektron
mottager) eller reduserende (elektron giver)
agens. Redox potensialet er derfor et mål på

lettheten et gitt stoff kan få (dvs. virke som en
oksiderende agens) eller gi (dvs. virke som en
reduserende agens) elektroner, uttrykt i millivolt
(vanligvis i området 0 - 1 400 mV; pH må være
kjent da surhetsgraden kan forandre avlesningen) med referanse til den normale hydrogenelektroden. Se: Redox reaction.
REDOX REACTION (O/R, Oxidation-reduction): Redox reaksjon, kjemisk reaksjon som
involverer både en reduksjon og en oksidasjon;
en overførsel av elektroner mellom kjemiske
stoffer der et stoff (den reduserende agensen)
gjennomløper en oksidasjon (taper elektroner),
mens det andre stoffet (den oksiderende
agensen) gjennomløper en reduksjon (tar opp
elektroner). Det kjemiske stoffet som har tapt
elektroner, sies å være oksidert, mens det
kjemiske stoffet som har mottatt elektroner, sies
å være redusert. Kort sagt: Oksidasjon er tap av
elektroner og økt oksidasjonsnivå i et atom,
molekyl eller ion, mens reduksjon er opptak av
elektroner og reduksjon i oksidasjonsnivået i et
atom, molekyl eller ion. Redox reaksjoner kan
være en langsom prosess som når jern ruster,
eller gå raskt som når ting brenner. Brenner ved,
overføres elektroner fra karbonatomene i veden
til oksygen atomene i luften. Oksygenatomene
reduseres da mens karbonatomene oksideres;
oksygen er da den oksiderende agens, karbon
den reduserende agens i reaksjonen. Enkle
redox prosesser er oksidering av karbon til
karbondioksid (CO2) eller reduksjon av karbon
med hydrogen til metan (CH4). Se: Oxidation
RED PEST: To sykdommer på ål som medfører
skader i huden; patogenene er: Vibrio anguillarum i marine og brakkvannsområder og
Aeromonas hydrophila i ferskvann. Se: H(a)emorrhagic septicemia.
RED QUEEN HYPOTHESIS: «Red queen»hypotesen, evolusjonært prinsipp som sier at
organismer må kontinuerlig fortsette å utvikle seg
for å overleve i et kontinuerlig foranderlig miljø
istedenfor bare å tilpasse seg miljøet; coevolusjonen mellom konkurrerende arter skaper
en dynamisk likevekt mellom dem der faren for
utdøing er noenlunde konstant over tid hvis man
ikke evolusjonært holder tritt med den
evolusjonære forandringen i de konkurrerende
artene. Evolusjonære fremskritt som øker
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konkurranseevnen hos en art, medfører et økt
seleksjonstrykk hos konkurrerende arter for å
utvikle og møte de nye utfordringene. Det
medfører at det aldri oppnås en perfekt tilpasning
av organismene til miljøet, da ingen organismer
forblir statiske. Men gjennom naturlig seleksjon
kan organismene opprettholde sine tilpasninger,
om ikke forbedre dem. De organismene som ikke
holder tritt med utviklingen, dør ut. Teorien er
basert på at utdøing ikke synes å være relatert til
artens alder, dvs. er ikke relatert til grad av
tilpasning, men mer basert på variasjonen i
artens gen pool. Hypotesen har fått navn etter
den røde dronningen i Lewis Carrolls «Alice
through the looking glasses» som sier «Here, you
see, it takes all the running you can do, to keep in
the same place». Se: Romer's rule og Turnover
pulse hypothesis.
REDSHIFT: Rødforskyvning, refererer til en
forskyvning i den elektromagnetiske strålingen
(synlig eller ikke) fra et objekt mot økende bølgelengde. Lyset behøver ikke nødvendigvis å være
rødt, men fenomenet baserer seg på vår sansing
av lengre bølgelengder som røde (som er den del
av det synlige spektrum med de lengste
bølgelengdene). Rødforskyvning kan f.eks. være
gamma-stråler som oppleves som røntgenstråler
eller synlig lys som oppleves som radiobølger.
Det motsatte av rødforskyvning er blåforskyvning
(blueshift). Rødforskyvning kan innen astronomi
(kosmologi), skyldes tre forhold; (a) Doppler
effekt, objekter fjerner seg fra hverandre (eller
nærmer seg hverandre), (b) kosmologisk
rødforskyvning, rommet selv utvider seg noe som
medfører at objekter adskilles uten å forandre sin
posisjon i rommet (alle himmel-legemer i
tilstrekkelig
avstand
fra
jorden,
viser
rødforskyvning i forhold til hastightene de øker
sin avstand med til jorden; Hubbels lov), og (c)
gravitasjonsrødforskyvning, relativistisk effekt
som skyldes sterke gravitasjonsfelt som forvrenger tid-rommet. Rødskiftet til himmellegemer
i vår egen galakse, skyldes Doppler effekten som
kommer av som nevnt, at legemene fjerner seg i
høye hastigheter fra observatøren. Se: Doppler
effect og Hubble constant.
RED SNOW: Rød snø, et fenomen som kan
observeres særlig i fjellregioner der snø blir
rødfarget på grunn av sterk vekst av en alge kalt
Chlamydomonas nivalis. Algen vokser i nærheten

av overflaten på den smeltende snøen, særlig om
våren og sommeren. Arten danner grunnlaget for
en lang næringskjede som omfatter protozoer,
hjuldyr, rundmark og krepsdyr.
RED STOMACH WORM OF SWINE: Rundmarken Hyostrongylus rubidus.
RED TIDE (Red water): Rødt tidevann, et
fenomen som kan observeres i sjøen (ofte i et
estuarium), der vannet blir rødlig (gul eller
brunlig) farget på grunn av sterk oppblomstring
av visse alger, spesielt arter av dinoflagellater
(som Peridiniales spp. og Gonyaulax spp.). Slike
algeforekomster kan forårsake stor dødelighet
hos fisk og andre marine organismer pga.
oksygenmangel
eller
algenes
eventuelle
produksjon av forskjellige toksiner (som hos
Gonyaulax) Disse toksinene kan også forårsake
forgiftninger i mennesket, særlig gjennom å spise
muslinger eller annen sjømat fra slike utsatte
vannområder. Haptofytten Chrysochromulina
leadbeateri forårsaket stor laksedødelighet i
oppdrettsanlegg i sjøen i Nord-Norge våren 2019.
Oppblomstringen av et slikt fytoplankton skyldes
ofte økt næringstilgang fra landområder eller
oppvelling av næringsrikt vann fra dypere
områder.
REDUCE: (1) Redusere, minske, bringe ned i
utstrekning, mengde eller grad (decrease), nedsette, fortynne; (2) Bringe til en svakere,
vanskeligere, mer beskjeden tilstand; (3) Senke
viskositeten av noe, f.eks. en maling ved å tilføre
løsemiddel; (4) Forenkle, kodifisere, sette i en
enklere mer systematisk tilstand; (5) Innen kjemi,
senke valensen (av et atom) gjennom elektron
tilførsel (tilføre hydrogen eller fjerne oksygen
atomer fra en substans); (6) Innen matematikk,
forenkle formen av et uttrykk uten å forandre
verdien; (7) Innen medisin, gjenopprette noe til
sin normale posisjon eller tilstand.
REDUCER: (1) Innen kjemi, reduksjonsmiddel,
prosess eller miljø der et kjemisk stoff eller ion
reduseres gjennom opptak av elektroner (det
motsatte av oksidering); (2) Innen økologi,
dekompositør (decomposer), heterotrof organisme (f.eks. bakterier, sopp) som nedbryter eller
mineraliserer dødt organisk materiale til enklere
stoffer.
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REDUCING AGENT (Reductant): Reduserende
agens, reduksjonsmiddel, substans som kjemisk
reduserer andre substanser ved å overføre én
eller flere elektroner, samtidig med selv å bli
oksidert ved å miste elektroner (en oksyderende
agens gjør det motsatte). Se: Ozidizing agent.
REDUCTION: (1) Handlingen eller prosessen å
redusere noe; (2) Reduksjon, nedsettelse,
minking, resultatet av å redusere noe; (3)
Mengden som noe er redusert eller forminsket;
(4) Innen biologi, reduksjonsdeling, første
meiotiske deling der kromosomantallet reduserers fra diploid til haploid tilstand (eller mitotisk
i det somatiske vev, noe som kan forekomme
spontant eller induseres eksperimentelt); (5) Det
å utvikle eller produsere enklere strukturer fra
mer komplekse; det å tolke og forstå komplekse
strukturer ut fra de underliggende strukturer eller
prosesser av mer fundamental orden eller
regularitet (reduksjonisme); (6) Innen kjemi, en
kjemisk reaksjon der oksygen fjernes fra et stoff
(atomer eller molekyler), eller en reaksjon der
hydrogen kombineres med en substans, eller en
reduksjon i positiv valens eller økning i negativ
valens gjennom opptak av elektroner (Se:
Oxidation); (7) Innen matematikk, overførsel av
en fraksjon til sin tilsvarende decimale verdi, eller
omformingen av en ligning eller uttrykk til sin
enkelste form; (8) Reduksjon i status (Se:
Status).
REDUCTION DEVISION: Innen genetikk,
reduksjonsdeling, meiose, kjernedelinger under
meiosen som produserer datterkjerner som har
halvparten så mange centromerer (kromosomsett) som forelder kjernen. Se: Centromere og
Meiosis.
REDUCTIONAL SEPARATION: Innen genetikk,
adskillelsen av de homologe delene av ikkesøster kromatidene under anafase I eller II ved
meiosen. Se: Equational separation».

REDUNDANCY: (1) Overflod, overflødighet, redundans; (2) Innen informasjonsteori, gjentagelser
av informasjon som allerede er gitt eller
kommunisert, dvs. det gis flere enn de signaler
som er nødvendige for å kode en beskjed; (3)
Innen biologi, det at en kommunikasjon mellom
dyr er strukturert på en måte som gjør den
forenklet, f.eks. vårt språk kan ofte forenkles uten
at meningsinnhold tapes (Se: Redundant).
REDUNDANT: (1) Overflødig, overskytende,
ubrukbart, utover det som er naturlig eller
nødvendig; (2) Unødvendig ordrikt, gjentagende i
uttrykk eller fraser; (3) Innen genetikk, det å
bestå av identiske, gjentatte nukleotid sekvenser
(av DNA) som ikke koder for gener (redundant
DNA), dvs. er til stede i mer enn én kopi per
kromosom eller genom (Se: Repetitive RNA),
eller cistroner (redundant cistron) som forekommer i mange kopier i ett kromosom der alle
bortsett fra ett, er overflødige (f.eks. cistronene i
den nukleolar organiserende regionen som koder
for ribosomale RNA molekyler; Se: Nucleolar
organizer regions og Selfish DNA), eller relatert
det å være et gen som har multiple codoner for
den samme aminosyren); (4) Innen data,
overskudd eller redundans (redundancy) i et
system for overførsel av data der informasjon
utover det som er nødvendig for å kunne
overføre informasjonen, ofte bevisst inkluderes
for å erstatte eventuelle tap i selve overførselsprosessen.
RED VENT DISEASE: Se: Enteric redmouth
disease.
RED WATER: Se: Red tide.
RED WATER DISEASE: (1) Akutt og ofte fatal
infeksjon av unge kalver, forårsaket av
Leptospira interrogans, serotype Pomona, eller
Clostridium haemolyticum; (2) Enhver av en
rekke sykdommer som karakteriseres av
hemoglobinuria; (3) Se: Red tide.

REDUCTION DIVISION: Se: Meiosis.
REDWATER FEVER: Se: Babesiosis.
REDUCTIONISM: Reduksjonisme, teorien at alle
komplekse fenomen kan forklares gjennom
analyse av fenomenets enkelte komponenter og
at alle biologiske fenomener kan forklares ut fra
enkle fysiske lover. Se: Holism.

RED WHORTLEBERRY: Tyttebær (Vaccinium
vitis-idaea var. vitis-idaea), liten eviggrønn plante
i lyngfamilien (Ericaceae) med læraktige blader
og røde til rødrosa bær (fruktene er egentlig
falske bær). Tyttebær er en gammel legeplante
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som inneholder bl.a. organiske syrer, vitamin C,
vitamin A ogB-vitaminer (B1, B2, B3), og kalium,
kalsium, magnesium og fosfor.
REE: Se: Rare earth element.
REED: (1) Siv, takrør, flerårige vannplanter av
varierende lengde som vokser spesielt ved
bredden av innsjøer; (2) Person eller ting som er
for svak til å kunne stoles på; (3) Plekter eller et
instrument laget av et hult rør eller stokk.
RE-EDIT: Bearbeide, omarbeide, utgi på nytt.
REEF: (1) Rev, grunne, skjær, lave klipper,
korallrev, atoll eller barriererev nær havets
overflate i tidevannssonen som er under vann
ved høyvann og delvis dekket av vann ved
lavvann. Rev er bygget opp av kalkrike
organismer slik som koraller, rødalger og
muslinger. Et kjent rev som er bygget opp og
adskilt fra land med en lagune eller estuarie, er
det Store barriererevet (Great Barrier Reef) i
Australia. Små diskontinuerlige rev (patch reef) i
mindre områder, kan også oppstå gjerne i
forbindelse med større rev komplekser; (2)
Kvartsåre som inneholder gull eller andre
kostelige metaller.
REEK: (1) Stinke, eime, ose, dunste, dampe, det
å gi frå seg en sterk ubehagelig lukt; (2) Røk,
damp, dunst, os, eim; (3) Det å bli gjennomtrengt
av noe ubehagelig, vondt.
REELING: Produksjon av en kontinuerlig,
monoton trille, som lyden fra en fiskesnelle. Se:
Churring.
REEVE: Brushøne, brushøne (Philomachus
pugnax), fugl i snipefamilien (Scolopacidae).
RE-EXAMINATION: Etterkontroll, fornyet undersøkelse.
REF.: Forkortelse for: (1) Referanse, henvisning;
(2) Dommer, oppmann.
REFAUNATION: Reintroduksjon av en organisme eller art inn i en vert, og da brukt spesielt
om symbiotiske mikroorganismer som tilhører
tarmfloraen.

REFECTION (Autocoprophagy, Pseudorumination): (1) Lett måltid, forfriskning; (2) Innen
økologi, autokoprofagi, vanen enkelte dyr har til å
ete sin egen avføring, noe som er vanlig hos
f.eks. planteetere (kaniner, hare) der føden
passerer raskt gjennom tarmkanalen. Se: Caecotrophy.
REFECTORY: Spisesal, rom der mat serveres,
spesielt ved en institusjon, universitet (college).
REFERENCE: (1) Referanse, henvisning, omtale; (2) Innen bibliografi, publisert sitering som
referer til en publikasjon, artikkel eller bok; og
som ideelt skal omfatte forfatter(e), publiseringsdato, tittel (ev. volum), forlag, publiseringssted og
sideantall.
REFERENCE POINT: Referansepunkt, punkt
med kjent verdi brukt som utgangspunkt for
målinger eller for henvisninger. Se: Datum level.
REFERENCE TIME DATUM (RTD): En tidshorisont i en geologisk tidsrekke som benyttes
som startpunktet ved studier av taksonomisk
tilstedeværelse eller overlevelse hos organismer,
både forover og bakover i tid.
REFERENCE STRAIN: Innen bakteriologi,
referansestrain, enhver strain som ikke er en
type-strain eller neotype, men som benyttes til å
identifisere produkter eller antigener produsert av
strainen.
REFERRAL: (1) Henvisning, det å henvise eller
noe som er henvist; (2) Innen taksonomi,
overførsel av et sub-ordinat takson fra et takson
til et annet, som f.eks. en art som fjernes fra en
slekt og overføres en annen slekt, eller en slekt
som fjernes fra en familie og overføres en annen
familie.
REFINED CARBOHYDRATES: Raffinerte karbohydrater, planteprodukter som har blitt prosessert
slik at matens grove deler er borte, dvs. der alle
(dessverre) helsebringende komponenter rike på
fiber og vitaminer, er fjernet.
REFINE: Raffinere, rense, foredle, forfine,
prosessen å rense en substans gjennom å fjerne
(ekstrahere) substanser fra den kjemiske blandingen av stoffer i substansen.
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REFLECTED: (1) Vendt bakover, tilbakebøyd
(Se: Recurved); (2) Innen fysikk, refleksjon,
speilbilde, refleksjon (reflection), tilbakekasting,
evnen et materiale har til å kaste tilbake lys - eller
lyd. Med hensyn til lys vil en refleksjon finne sted
når lys fra et medium treffer en flate som adskiller
to forskjellige medier slik at noen lysstråler
reflekteres tilbake til det opprinnelige medium.
Hvis overflaten er glatt sies refleksjon og være
regulær, blir lyset spredt, er refleksjonen diffus.
De to lovene for refleksjon viser til at det
innkommende lys, normalen og det reflekterte lys
ligger i samme plan og at vinkelen mellom det
innkommende lys og normalen, og det reflekterte
lys og normalen, er identiske. Refleksjon kan
sees på som et matematisk særtilfelle av
refraksjon (Se: Refraction). Ved selektiv refleksjon blir enkelte bølgelengder reflektert sterkere
enn andre. Andre former for elektromagnetiske
bølger som infrarødt og radiobølger, kan også
gjennomløpe refleksjon. Refleksjonskoeffisienten
(reflectance) er et mål på evnen et legeme har til
å reflektere lys - eller lyd. For lyd forekommer en
tilsvarende prosess, slik at de geometriske
lovene for refleksjon av lydbølger er de samme
som for lysbølger, bortsett fra at lydbølgene er
ca. 100 000 ganger større enn lysbølgene og
derfor opererer i en helt annen skala. Lyd krever
f.eks. et annet substrat for å gi en diffus
refleksjon. Men hvis lydens bølgelengder er små i
forhold til en reflektor, kan de geometriske lovene
for optikk benyttes. Refleksjon av lydbølger i stor
skala, gir ekko (Se: Echo). Vannoverflater gir en
god refleksjon av lydbølger i luft pga. de
akustiske forskjellene mellom luft og vann. Se:
Acoustics og Refraction.
REFLECTIVITY: (1) Reflektivitet, evnen et
materiale har til å kaste tilbake lys, lysbølger eller
bilder; (2) Kvaliteten i det å være reflektiv; (3)
Innen fysikk, energiforholdet mellom en reflektert
bølge fra en overflate til energien bølgen har som
treffer overflaten.
REFLEX: (1) Innen biologi, refleks, refleksbevegelse, en automatisk, rask, ufrivillig (ubevisst),
medfødt (krever ikke læring) stereotypisk respons
på en gitt stimulus (reflex action) som involverer
det sentrale nervesystem. Med andre ord viser
reflekser til spesielt fastlåste stimulus-respons
relasjoner, ofte i en spesifikk refleks-bue (reflex
arc) som spytt-refleksen, pupille-refleksen, gripe-

refleksen og kne-refleksen (patellar-refleksen,
som omfatter kun to nerver (afferent og efferent)
med en enkelt synapse mellom (monosynaptisk) i
refleksbuen i den lavere delen av ryggmargen.
Reflekser som de nevnte, er etablerte forut for
læring og kalles ukondisjonerte reflekser (unconditioned reflexes). Enkle reflekser er helt automatiske og omfatter ingen læring (hjernen er ikke
klar over refleksen før etter den har funnet sted).
Hos høyerestående dyr med velutviklet sentralt
nervesystem, kan hjernen til en viss grad
modifisere refleksen, f.eks. det å ikke dra til seg
en hånd som er utsatt for smerte. Hvis en under
eksperimenter får assosiert slike reflekser med
andre stimuli enn det originale, kalles de
kondisjonerte reflekser (conditioned reflex; Se:
Conditioning), dvs. det forekommer en modifisering av refleks-handlingen ut fra læring. For
eksempel en hund kan begynne å sikle når den
ser noe som kan assosieres med det å få mat;
(2) Tilbakevirkende, som vender bakover, som
virker tilbake på utspringet eller opphavet; (3)
Speilbilde, gjenskinn,
REFLEXED: Tilbakebøyd, vendt tilbake over seg
selv, bøyd eller kurvet bakover eller nedover.
REFLUX: (1) Tilbakestrømming, ebbe; (2) Oppgulp, få melkesyre inn i svelget. (Refluxing,
kondensering av vanndamp og tilbakevending av
kondensatet til systemet det stammer fra.)
REFORESTATION (Reafforestation): Beplantning, skogsplantning i et område der skogen
tidligere er fjernet på naturlig måte eller gjennom
kunstig felling eller brenning. Se: Afforestation,
Forest og Woodland.
REFRACTILE (Refractive): Refraktil, refraktiv, i
stand til å forårsake refraksjon. Se: Refraction.
REFRACTION: Refraksjon, lysbrytning, forandringen i retning som en lysstråle gjennomgår når
den trenger inn i et annet gjennomskinnelig
medium. Lovene for refraksjon sier at den
innkommende lysstrålen, normalen og den
utgående lysstrålen ligger alle i samme plan og at
sin i/sin i’ = n (refraksjonsindeksen; Se: Snell’s
law). Retningen på bølgefronten forandres pga.
forandring i hastigheten. Effekten av prismer og
linser forklares ut fra refraksjon. Nærsynthet
(myopia) er en refraksjonsdefekt der lys blir
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fokusert
foran
retina,
ved
langsynthet
(hypermetropia) skjer fokuseringen av lyset bak
retina. Derfor korrigeres myopia ved å bruke
passende konkave linser og hypermetropia ved
hjelp av konvekse linser. For lyd angir refraksjon
en forandring av retningen til lydbølger der de
treffer et punkt eller en grense som medfører
hastighetsforandring. Er hastigheten til lydbølgene i to forskjellige medier, C1 og C2, og
vinklene for de innkommende bølger og
refraksjonen for plane lydbølger, 1 og 2, så vil
de geometriske lovene for refraksjon basert på at
hastigheten i hvert medium er uavhengig av
lydbølgefrontens retning, være: C1/C2 =
sin1/sin2. Refraksjon av lydbølger kan også
forekomme der et medium gradvis endrer
karakter, f.eks. på grunn av vind eller temperatur
gradienter. Slike forandringer har stor betydning
på rekkevidden til lyd i atmosfæren. Refraksjonsindeksen er forholdet mellom sinus til
vinkelen på det innfallende lyset (eller lyden) til
sinus til vinkelen for refraksjonen. Hvis det første
medium er vakuum (f.eks. lys i vakuum), sies
refraksjonsindeksens verdi og være absolutt.
Spredningen av lys skyldes forskjeller i
refraksjonsindeksen for de forskjellige fargene
(de forskjellige bølgelengdene). Se: Reflection.
REFRACTIVE: Det å bryte eller vende bort fra en
rett kurs; vende tilside.
REFRACTOMETER: Refraktometer, instrument
for måling av refraksjonsindeksen. Se: Refraction.
REFRACTORY: (1) Gjenstridig, trassig, vrang;
(2) Innen fysikk, et element eller substans som er
motstandsdyktig mot en gitt behandling eller
prosess, f.eks. et materials evne til å motstå
varme eller ha et høyt smeltepunkt; (3) Innen
biologi, motstandsdyktig, ikke lett infiserbar, en
organismes evne til å motstå sekundære
infeksjoner etter en tidligere infeksjon med
samme infeksjonsagens (Se: Refractory host);
(4) Ikke-responsiv, perioden etter en nerverespons på en stimulus da nye stimuli ikke
induserer nye responser.
REFRACTORY HOST: Motstandsdyktig vert, vert
som er resistent (eller vanskelig å infisere) mot
en infeksjon av en gitt infeksiøs organisme (art
eller strain) på grunn av en tidligere infeksjon

med samme parasitt (art eller strain). Se:
Refractory og Susceptible host.
REFRACTORY PERIOD: (1) Refraksjonsperiode, perioden en organisme kan motstå
sekundære infeksjoner etter at en tidligere
infeksjon med samme parasitt (art eller strain)
har gjort organismen resistent; (2) Perioden etter
en impuls i en nerve eller muskel, før membranen
i axonet eller muskel-fiberen får tilbake evnen til å
sende en ny impuls (Se: Action potential og
Axon).
REFRIGERANT: (1) Kjølemiddel, kjølevæske,
kuldemedium, frysemiddel. Refrigerating, kjøle,
holde kaldt eller kjølig; (2) Innen medisin,
feberstillende middel.
REFRIGERATE: Avkjøle, nedkjøle, kjølne, gjøre
noe kaldt, kjølig, og da spesielt fryse eller kjøle
med formål å bevare (preservere) noe.
REFRIGATOR: Kjøleskap, en form for varmepumpe for å holde temperaturen i et eller annet
rom lavere enn temperaturen i omgivelsene. De
fleste kommersielle kjøleskap er basert på
variasjoner i en damp-trykk syklus eller en dampabsorpsjon syklus. Kjølevæsken (refrigeranten)
er væsken som benyttes i denne varmeutvekslingen i kjøleskapet. Den vanligste væsken til
dette formålet, er fluorerte hydrokarboner som
også benyttes som drivstoff i sprayflasker
(aerosol flasker). Klorfluorkarbonene, inkludert
kjølevæskene, er medskyldige i nedbryting av
ozon laget. Se: Ozone.
REFUGE: (1) Ly, beskyttelse fra fare eller
spesielt krevende forhold; (2) Tilflukt, tilfluktssted,
fristed, et område der en art har overlevd under
krevende miljøforhold (Se: Refugium), eller der et
byttedyr rømmer til for å unngå en predator; (3)
Uutviklet område for bevaring av dyr eller planter;
(fugle)reservat; (4) Kilde til hjelp, lindring (relief)
eller trøst (comfort).
REFUGEE: Flyktning, flyktninge-, eksil-.
REFUGIUM: (1) Tilfluktssted, fristed; (2) Innen
dyregeografi, refugium, et isolert område
(reservat) som har opprettholdt de opprinnelige
miljøbetingelsene som en gang eksisterte over et
større område. I et refugium kan organismer
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fortsatt finne vern mot konkurransen fra andre
arter eller være forskånet fra de store og
krevende miljøforandringene som har funnet sted
i de omgivende områdene. Det har medført at
enkelte arter (relikte kolonier) har kunnet
overleve i refugiet mer eller mindre uforandret,
mens arten ellers i områdene rundt, døde ut.
REFUSAL: (1) Avslag, vegring, nei; (2) Retten til
å akseptere eller avslå noe før det tilbys andre
steder.
REFUSAL BY COMMISSION: Innen taksonomi,
avslag fra Kommisjonen, dvs. Kommisjonen (Se:
Commission) har nektet å benytte sin
plenumsmakt (Se: Plenary power) i et tilfelle som
er foreslått behandlet i Kommisjonen. Se: Action
og Opinion.
REFUSE: (1) Avslå, avvise, nekte, takke nei til,
vegre seg, unnslå seg; (2) Avfall, avfalls-, rask,
bøss, boss, søppel, skrap, alt fast avfall,
husholdningsavfall (unntatt skyller; Se: Domestic
refuse og Solid waste); (3) Herk, utskudd.
REFUTE: (1) Gjendrive, imøtegå, motbevise,
motsi, bevise at noe er falskt eller galt; (2) Nekte
for sannheten, riktigheten, nøyaktigheten eller
presisjonen av noe.
REGENERATE (Regeneration): (1) Fornye,
nydanne, forynge, frembringe på ny, gjenreise;
(2) Innen biologi, gjenføde, gjenskape, nydanne,
regenerere, det å erstatte deler av en organisme
som er ødelagt eller mistet på grunn av skader
eller autotomi (Se: Autotomy), gjennom ny vekst.
Fenomenet er vanlig hos laverestående dyr
(f.eks. hos polyppdyr, planarier og slimdyr) og
planter. Regenerasjon hos pattedyr er begrenset
til sårhelinger og perifere nervefibre. Ved hjelp av
kompensatorisk hypertrofi kan deler av enkelte
organer erstattes uten regenerasjon. Regenerasjon hos både dyr og planter skyldes
aggregering av udifferensierte celler (blastema) i
skadeområdet, celler som vokser og differensierer seg og danner nytt vev. Se: Regeneration.
REGENERATION: Regenerasjon, gjenfødelse,
tilbakedannelse, erstatningen av et vev, organ
eller deler av en kropp etter forutgående tap eller
skade. Regenerasjonsevnen er sterkest utviklet
hos noen av de mindre spesialiserte dyrene, og

dårligst utviklet hos pattedyrene. Hos enkelte dyr
som for eksempel planarier, kan et helt nytt
individ regenereres fra bare en liten del av det
opprinnelige dyret. Se: Regenerate.
REGIME (Regimen): (1) Generelt, de totale
betingelser eller forhold i et gitt system, måten å
ordne eller forvalte noe på; (2) Diett, kur,
medisinsk behandling (regimen), trening; (4)
Klimaregimet i et område, mønsteret i det
sesongmessig, vekslende klima i et gitt område;
(5) Regime, politisk regime, regjering, vanligvis
udemokratisk (fascistisk), eller en ekstrem
byråkratisk admini-strasjon i en organisasjon.
REGION: (1) Strøk, egn, område; (2) Innen
biografi, biografisk region, et større område med
spesielle karakteristika, f.eks. polar regionen med
sitt kalde klima; (3) Større område på jorden
karakteristisk ved en særegen biota; område eller
klimasone karakterisert ved en 50 - 75 % endemisk fauna eller flora; (4) Del av et dyr som har
en spesiell funksjon, f.eks. hoderegionen.
REGISTRATION: (1) Bokføring, innskriving,
innrullering, det å registrere, eller et dokument
som bekrefter en registrering; (2) Antall personer,
ting, registrert; (3) Matrikulering, tinglysning; (4)
Innen museumsfag, registrering, innregistrering,
prosessen på en permanent måte å utstyre et
objekt, eksemplar (specimen, artifact), som et
museum eller institusjon har fått et ansvar for,
med en identifikasjonsetikett; registeringen er en
del av dokumentasjonsarbeidet (Se: Documentation). Registreringsarbeidet kan også sees
på som den funksjonen innen museet som
omfatter den logiske organisering av dokumentasjonen, og tilgjengeliggjøringen av denne
sammen med det fysiske samlingsmaterialet.
REGOLITH: Regolitt, generell term som refererer
til alt løst (fragmentert) jordmateriale (sand, grus,
sten) uansett opphav og dannelsesmåte, som
dekker et fast fjell. Et slikt lag finnes også på
Månen og Mars, som overalt på jorden der det
også kan omfatte detritus, jord og planterester.
REGRESS: (1) Regress, snu, vende, gå eller
vende tilbake til et tidligere stadium eller tilstand,
vanligvis mer primitivt stadium eller betingelser;
(2) Bevege seg bort fra et referansepunkt.
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REGRESSION: (1) Tilbakegang, tilbakeslag,
overgang til en mindre perfekt eller utviklet
tilstand; (2) Innen statistikk, regresjon, statistisk
metode for å sammeligne parede observasjoner;
funksjonell relasjon mellom to eller flere korrelerte variabler som empirisk bestemmes ut fra
data og som benyttes til å forutsi verdiene av en
variabel når verdiene av den andre variabelen er
gitt, dvs. en metode for å forutsi verdien av en
avhengig variabel som en funksjon av én eller
flere uavhengige variabler (i nærvær av tilfeldig
feil, Se: Random error). Gjennom regresjonsanalyse forsøker man å finne avhengighetsgraden matematisk mellom variabler, uttrykt
gjennom en regresjonsligning. Regresjonslinjen
kan vises som en linje gjennom en punktsverm i
en graf på en slik måte at summen av kvadratet
av avstanden mellom punktene er redusert til et
minimum (ved lineær regresjon); (3) Innen
evolusjon, en forandring i evolusjonens retning
gjennom en degenerasjon av organismene ved
tap av mer avanserte karakterer; (4) Innen
genetikk, tendensen til at kvantitative karakterer i
et avkom er nærmere populasjonsgjennomsnittet enn opphavets karaktertrekk; kan skyldes
dominans, gen-interaksjoner eller annen ikkegenetisk innflytelse på karakteren; (5) Innen
stratigrafi, tilbaketrekningen av havet fra et
landområde spesielt pga. heving av landmassene som resulterer i avsettinger av terrestriske
strata over marine strata; det motsatte er
transgresjon (Se: Transgression og Strata).
REGRESSION COEFFICIENT: Regresjonskoeffisient, raten en variabel forandrer seg med
hensyn til en annen variabel; en koeffisient i en
regresjonslikning (hellingen i en regresjonslinje)
slik som b i den lineære regresjonslikning: y = a +
bx.

tilsynekomsten av karakterer i et takson som
vanligvis betraktes som primitive. Se: Retrogressive development.
REGULAR: (1) Regelmessig, periodisk, skjer ved
bestemte intervaller; (2) Metodisk, velordnet; (3)
Vanlig, normal, alminnelig; (4) I henhold til en gitt
disiplin, prinsipp eller prosedyre; (5) Velordnet,
like, symmetriske, regulære; (6) Konstant, jevn,
uten variasjon; (7) Formelt korrekt, ordentlig,
skikkelig, høvelig; (8) Grundig, komplett; (9)
Innen botanikk, symmetrisk arrangerte deler av
samme form og størrelse; (10) Innen matematikk,
like sider eller vinkler.
REGULAR DISTRIBUTION: Se: Uniform distribution.
REGULAR SAMPLE (Systematic sample):
Regulær prøve, én blant flere prøver tatt ved
regelmessige intervaller i definerte områder eller
kvadrater (Se: Quadrat). Denne form for prøvetaking kan være mer praktisk eller økonomisk
enn det å ta tilfeldige prøver (Se: Random
sample). Men tidsintervallene mellom prøvene
kan imidlertid få en størrelse som mister eller
maskerer økologiske faktorer av betydning.
Dataene kan også være mer krevende statistisk
å bearbeide.
REGULATE: (1) Regulere, ordne, styre, kontrollere eller lede noe i henhold til en lov, prinispp
eller regel; (2) Tilpasse noe iht. spesifikke krav
eller spesifikasjoner; (3) Justere en mekanisme
for korrekt eller nøyaktig funksjon; (4) Opprette
orden, sette i orden.
REGULATED GENE: Regulert gen, et gen hvis
aktivitet kontrolleres ut fra cellens eller organismens behov.

REGRESSIVE: Se: Retrogressive.
REGRESSIVE CHARACTER: Regressiv karakter, karakter eller karaktertrekk som viser et
gradvis tap av sitt særtrekk (karakteristika) som
et resultat av fylogenetisk utvikling eller alder.
REGRESSIVE EVOLUTION (Regressive development, Retrogressive evolution): Regressiv evolusjon eller utvikling, en prosess kjennetegnet med reduksjon av tidligere spesialiseringer
eller en trend mot økt strukturell enkelhet;

REGULATION: (1) Ordning, styring, regulering,
eller det å være regulert; (2) Forskrift, forordning,
regel, vedtak, dokument som inneholder juridisk
bindende regler, fastsatt av myndighet; (3) Innen
embryologi, prosessene som opprettholder de
normale utviklinger i et embryo; evnen et embryo
har til å forsette en normal utvikling etter en
skade eller strukturforandring; (4) Kontroll (Se:
Homeostasis); (5) Se: Population regulation; (6)
Se: Genetic regulation; (7) Innen hydrologi, regulering, inngrep i et vassdrag for å endre de
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naturlige forhold, spesielt i samband med
magasinering for kraftproduksjon eller for å
hindre eller begrense flom. Regulert vannføring
(regulated flow) er vannføringen i en elv nedenfor
konstruksjoner som forandrer den naturlige
vannføringen. Reguleringsgrensen (regulation
level) er den grensen som et vannspeil tillates
hevet eller senket til. Reguleringssonen (regulation zone) er strandarealet mellom høyeste og
laveste regulerte vannstand i et reguleringsmagasin (regulation reservoir) der en har samlet
opp vann i overskuddsperioder for senere
uttapping i underskudds perioder.
REGULATOR: Regulator, komponent som
stabiliserer et system innenfra. Hvis et negativt
tilbakemeldingssystem
forekommer
innen
systemet, kalles det selvregulering. Se: Homeostasis.
REGULATORY CELL: Regulatorisk celle, enhver
celle som kontrollerer utviklingen av andre celler.
REGULATORY DNA SEQUENCE (Regulatory
element, Regulatory sequence): Regulatorisk
DNA sekvens, DNA sekvens som kontrollerer et
gen uttrykk, dvs. som bestemmer når og på
hvilket nivå et gitt gen skal bli uttrykt.
REGULATORY ENZYME: Regulatorisk enzym,
ethvert enzym som kontrollerer de forskjellige
metabolske reaksjonsrekkene i cellene ved å slå
dem på eller av.
REGULATORY GENE (Operator, Operator
gene, Regulator gene): Regulatorisk gen, gen
som regulerer uttrykket av én eller flere strukturelle gener gjennom å kontrollere produksjonen
av et protein (genetisk repressor) som regulerer
transkrips-sjonsraten. Med andre ord, regulator
genets produkt er et polypeptid, et repressorprotein (transcriptional activator), som alene eller
i kombinasjon med en co-repressor, regulerer
den genetiske transkripsjonen av det strukturelle
genet i et operon, gjennom å binde seg til
operatoren. Det regulatoriske genet er ikke en del
av operonet, og kan til og med også være på et
annet kromosom. Andre tilsvarende gener kan
kontrollere gen uttrykningen direkte ved å virke
på syntesen av RNA. Regulator gener kan være
viktige i den evolusjonære utviklingen ved siden
av de direkte forandringer i de strukturelle

genene. Se: Gene,
Structural gene.

Operator,

Operon

og

REGULATORY PROTEIN: Regulatorisk protein,
ethvert protein som påvirker de regioner av DNA
molekylet som transkriberes av RNA polymerase
under transkripsjonsprosessen.
REGULATORY RNA: Regulatorisk RNA, små
RNA molekyler som binder seg til mRNA eller
direkte til DNA for derigjennom å regulere gen
aktiviteten.
REGULON: Innen molekylærbiologi, regulon, en
gruppe av gener som reguleres som en enhet, og
generelt av det samme regulatoriske gen som
uttrykker et protein som virker som en repressor
eller aktivator (Se: Regulatory gene). Genene i
regulonet deler et felles regulatorisk element eller
promoter, dvs. en felles eller relatert regulatorisk
sekvens som begge kan gjenkjennes av regulator
molekylet. Modulon, sett av reguloner eller
operoner som samlet reguleres som en respons
på forandringer i miljøbetingelse eller ved stress,
men som kan være under kontroll av forskjellige
eller overlappende regulatoriske molekyler.
Stimulon, sett av gener hvis uttrykk er en respons
på spesifikke miljøstimuli.
REGULUS: Fuglekonge (Regulus regulus), fugl i
sangerfamilien (Sylviidae).
REGURGITATION: (1) Tilbakestrømning, oppkast, returner (regurgitate) av delvis fordøyd mat
fra magesekken; forekommer ofte naturlig hos
fugl som mater ungene; (2) Tilbakestrømming av
blod gjennom en hjerteklaff.
REHABILITATION: (1) Rehabilitering, attføring,
tilbakeføring av et individ til naturen, f.eks. etter å
ha blitt kurert for en eller annen skade eller
sykdom; (2) Gjenopprettelsen av funksjonaliteten
til et habitat eller økosystem som tidligere var
mindre funksjonelt eller ødelagt (Se: Restoration); (3) Gjeninnsetting, oppreising,
REHEARSE: (1) Resitere, gjengi, si igjen; (2)
Øve, innstudere, holde prøve på, repitere for å
forbedre en senere fremføring; (3) Veilede en
gruppe eller utøver under en prøve, øvelse.
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REINCARNATE: (1) Reinkarnere, forårsake å bli
gjenfødt i en ny kropp, inkarnert igjen, legemliggjort på ny eller født på ny i en annen kropp;
(2) Forårsake å komme tilsyne igjen i en ny form,
revitalisere, pusse opp (refurbish).
REINDEER: Rein, reinsdyr, karibu (Rangifer
tarandus), hjortedyr i hjortefamilien (Cervidae)
med holarktisk utbredelse, godt tilpasset
ekstreme kulde- og snøforhold. Reiner forekommer i forskjellige varianter og underarter som
varierer i størrelse og utbredelse. I Eurasia
forekommer tre underarter med tre lokale
varianter. I Norge er villrein synonymt med
fjellrein, som noen også kaller tundrarein. En
underart av vår rein, er svalbardrein (R. t.
platyrhynchus). Se: Holarctic.
REINFECTION: Reinfeksjon, en ny infeksjon av
et individ med en gitt infeksiøs organisme etter
helbredelsen (restitusjonen) fra den primære
infeksjonen eller under den primære infeksjonen.
Se: Autoinfection og Retroinfection.
REINFORCEMENT: (1) Forsterkning, hendelsen
eller prosessen å forsterke, eller den tilstanden å
være forsterket (armert); (2) Forholdet i et system
der den kombinerte effekten av de påvirkende
faktorene, er større enn summen av de individuelle effektene; (3) Innen adferdsøkologi, det å
styrke intensiteten i en respons hos et dyr på en
gitt stimulus, gjennom å belønne dyret når det
responderer (f.eks. med mat, drikke), noe som
øker sannsynligheten for responsen gjennom
positiv forsterkning. Negativ forsterkning forekommer hvis en holder tilbake en belønning eller
straffer dyret. Sekundære forsterkninger viser til
økte responser hos dyr hvis de kan observere og
assosiere andre (sekundære) ting med en
belønning. Positiv forsterkning har vist seg og
tapes raskere enn negativ forsterkning, ved
mangel på bruk. Slike adferdsmessige forsterkninger regnes som meget viktige for mange
former for læring; (4) Innen evolusjon, adaptiv
forsterkning i de prezygotiske isolasjonsmekanismene i en sone av sekundær kontakt
mellom to distinkte taksa som tidligere har
utviklet en viss grad av postzygotisk isolasjonen.
I en slik prosess vil den naturlige seleksjonen
redusere genflyten mellom taksaene da
hybridisering vil være ødeleggende eller umulig

(Se: Conditioning, Learning, Shaping og Training).
REINFORCING SELECTION: Seleksjonstrykk
som virker på to eller flere organisasjonsnivåer
(f.eks. individ, familie, populasjon), slik at visse
gener favoriseres på flere nivåer og dermed får
en forsterket spredningsrate i en populasjon. Se:
Counteracting selection.
REITERATE: Ta opp igjen (og opp igjen). Reiteration, gjentagelse.
REJECT: (1) Avstøte, avvise, forkaste, kvitte seg
med, støte fra seg, vrake; (2) Innen medisin,
avstøte et transplantert organ eller vev pga. en
immunrespons; (3) Kaste opp (vomit), spytte ut;
(4) Ikke anerkjenne, avslå, nekte å akseptere; (5)
Innen biologisk nomenklatur, se bort fra iht.
Koden, sette til side et arbeid eller navn til fordel
for andre (Se: Code).
REJECTA (FU): Innen økologi, den del av det
totale matinntaket hos et individ, populasjon eller
trofisk enhet som ikke blir brukt til produksjon
eller respirasjon, men tapes gjennom utskillelse
(egesta) per tidsenhet per enhetsområde/volum.
(FU = egesta + excreta = konsumpsjon – assimilasjon.)
REJECTED NAME: Se: Nom. rejic.
REJUNGET SPECIES: Se: Ring species.
REJUVENATION: Foryngelse, gjenopprettelse
av ungdommelig energi og livskraft (vigor), føle
seg yngre, bedre og mer vital.
RELAPSE: (1) Retur til et tidligere stadium; (2)
Tilbakefall, få tilbakefall, forverring, f.eks.
tilbakevendingen av sykdomssymptomer etter en
periode av forbedring.
RELAPSING FEVER: Se: Borreliosis.
RELATE: (1) Fortelle, berette; (2) Sette i sammenheng, relatere, bringe i relasjon, forbinde
med, etablere eller demonstrere en forbindelse
mellom.
RELATEDNESS: Beslektethet, likhet blant grupper av individer i f.eks. genetisk struktur. (To
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klader (Se: Clade) er nærmere relaterte hvis de
deler en mer nylig stamfar seg imellom enn hva
de gjør med noen annen klad.)
RELATIONSHIP: (1) Forbindelse, forhold,
tilstanden eller det å være relatert, forbundet eller
assosiert; (2) Slektskap, slektskapsforbindelse
(Se: Kinship) gjennom arv (blod) eller giftemål;
(3) Relasjon, seksuell eller romantisk kontakt; (4)
Grad av total fenotypisk likhet (fenetisk likhet); (5)
Innen taksonomi, grad av genotypisk likhet, ekte
genealogiske relasjoner basert på felles opphav
(men vanligvis utledet fra fenotypen); (6) Innen
kladistikk, befinner seg i samme klad pga. felles
siste stamfar; (7) Innen fylogeni, takson A er mer
relatert til takson B enn med takson C kun hvis A
og B nedstammer fra en felles stamart som ikke
er stamarten til C; (6) Innen etologi, dyr som har
etablert mellom medlemmene, romlige og sosialt
kontinuerlige eller tilbakevendende forhold (f.eks.
parbindinger).
RELATIONSHIP, COEFFICIENT OF: Se: Coefficient of consanguinity.
RELATIONSHIP PAIR: Se: Offspring, Parent,
Sibs og Twins.
RELATIVE: (1) Relativ, en relativ
Vedrørende, angående, i forhold til,
forbindelse med noe annet; (3)
gjensidig, noe som er forbundet med
(3) Slektning, pårørende.

term; (2)
som står i
Innbyrdes,
noe annet;

RELATIVE ABUNDANCE: Relativ abundans, det
totale antall individer av et takson i relasjon til det
totale antall individer av alle taksa per enhetsområde (f.eks. volum, vert, vertssamfunn).
Relativ abundans er en indikator på i hvilken grad
en gruppe dyr er i stand til å overleve under gitte
omgivelser og konkurranseforhold. Se: Absolute
abundance og Abundance.
RELATIVE AGE: Relativ alder, f.eks. alderen på
en geologisk periode, sten eller fossil som er
beregnet i relasjon til en annen alder og ikke i
absolutt forstand som det antall år den har
eksistert (absolute age). Se: Ralative dating.
RELATIVE ATOMIC MASS (r.a.m., Ar, Atomic
weight): Relativ atommasse, atomvekten,
forholdet mellom gjennomsnittsmassen per atom

av en naturlig forekommende form av et
grunnstoff og 1/12 av massen til karbon-12
atomet. Verdien avhenger av de isotoper som er
til stede i prøven.
RELATIVE DATING: Relativ datering, en metode
for geologisk datering der en benytter kun den
relative alder av en sten eller klippe istedenfor
den absolutte alder. Se: Relative age.
RELATIVE DENSITY: (1) Relativ tetthet, forholdet mellom tettheten av en substans og
tettheten av en referansesubstans (Se: Specific
gravity); (2) Se: Abundance og Mean abundance.
RELATIVE FREQUENCY: Relativ frekvens,
antall ganger en hendelse opptrer i n forsøk delt
på antall forsøk.
RELATIVE GROWTH RATE (Exponential
growth rate, RGR): Relativ vekstrate, vekstrate i
forhold til størrelse, den aktuelle økning i
størrelsen av et individ eller populasjon per
tidsenhet under spesifiserte vekstbetingelser i
forhold til den normale (absolutt) vekstraten. Se:
Absolute growth rate og Exponential growth.
RELATIVE HUMIDITY: Relativ fuktighet, indeks
uttrykt i prosent for mengden vanndamp i atmosfæren, forholdet mellom det aktuelle vanndamptrykket (mengden fuktighet i luften) til
vanndamptrykket ved total metning ved samme
temperaturen. Relativ fuktighet viser hvor lett
damp vil kondensere fra luften og er invers
proporsjonal til temperaturen og stiger derfor om
natten fordi temperaturen faller, og synker utover
dagen når temperaturen øker. Relativ fuktighet
måles ved hjelp av et hygrometer. Se: Humidity.
RELATIVE MOLECULAR MASS (Mr, Molecular
weight): Relativ molekylmasse, molekylvekten,
summen av de relative atommasser av de tilstedeværende atomer i et molekyl, eller forholdet
mellom gjennomsnittsmassen per molekyl av en
substans spesifikke isotopsammensetning til 1/12
av massen til ett atom av karbon-12.
RELATIVE RANKING: Innen kladistikk, det å
rangere eller kombinere monofyletiske grupper
med deres søstergrupper til serier av suksessive
underliggende kategorier som blir gitt formell
rang. Se: Absolute ranking.
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RELATIVE SEXUALITY: Relativ seksualitet, den
evne en gamet har til å fungere som hann eller
hunn når den pares med en annen forskjellig
gamet.
RELATIVE VELOCITY: Relativ hastighet, hastigheten av A i forhold til B, dvs. den hastigheten B
gir A forutsatt at B er i ro. Beveger A og B seg i
samme retning er den relative hastigheten av A
for B: va - vb; hvis de beveger seg i motsatt
retning er hastigheten: va + vb. Disse forholdene
forekommer kun hvis hastighetene er lave i
forhold til lyshastigheten. Se: Relativity.
RELATIVITY: Relativitet, de to teoriene som ble
utarbeidet av Albert Einstein (1879-1955): Den
spesielle relativitetsteorien (1905) og den
generelle relativitetsteorien (1915). Den spesielle
relativitetsteorien forener lovene innen mekanikk
og elektromagnetisme (inkludert optikk), og er
opptatt av den relative, uniforme bevegelse
mellom legemer i et system uten hastighetsforandringer (akselerasjoner). Newton betraktet
tid som en absolutt faktor, og antok det samme
om rommet. Med tanke på elektromagnetisme
antok man at det fantes en eter (Se: Ether) som
var en basis som bevegelse kunne defineres ut
fra. Einstein forkastet begrepene om absolutt tid
og rom, og postulerte: (a) Naturens lover er like
for alle observatører med samme uniforme
hastighet eller bevegelse, og (b) lysets hastighet
er den samme for alle observatører uavhengig av
deres relative bevegelse eller hastigheten til
lyskildene eller observatørene. Teorien får en
rekke konsekvenser: To hendelser som er
samtidige for én observatør behøver ikke nødvendigvis være samtidige for en annen i en
uniform, relativ bevegelse (men uten å påvirke
årsakssammenhengen mellom hendelser). Både
tid og masse påvirkes av observatørens egen
relative hastighet i forhold til en observatør som
er i ro; og intet legeme kan akselereres til en
hastighet over lyshastigheten uansett observatør;
det vil måtte kreve en uendelig mengde energi
(basert på loven E = mc2). Man har også uttrykt
kvantemekanikken på bakgrunn av relativitetsteorien, som f.eks. en relativistisk forklaring på
elementærpartiklers bølgemekanikk. Det medførte at en rekke fenomener innen atomfysikk
kunne forklares. Den spesielle relativitetsteorien
er også matematisk formulert, basert på at en
hendelse har fire koordinater, tre romlige

koordinater og en tidskoordinat. Disse fire
koordinatene definerer et fire-dimensjonalt rom
(Minkowski rom-tid) der en partikkelbevegelse
kan beskrives som en kurve i dette rommet. Den
generelle relativitetsteorien omfatter systemer der
de generelle relative bevegelser også omfatter
hastighetsforandringer, akselerasjoner og retardasjoner. I systemer under akselerasjon,
forekommer krefter som Coriolis kraft som en
finner i systemer som roterer (som jorden); i en
bil f.eks. som svinger med konstant hastighet
virker det en kraft utover på sjåføren. For en
observatør utenfor bilen virker det som det
skyldes tendensen til å bevege seg i en rett linje,
dvs. skyldes legemets treghet (inertia). Det er
også en forbindelse mellom krefter forårsaket av
en akselerasjon og dem forårsaket av gravitasjonen, der akselerasjonen er uavhengig av
massen som under fritt fall. En person i en
forseglet kontainer vil vanskelig kunne bestemme
om det er gravitasjonen som presser ham mot
gulvet eller en akselerasjon oppover var han
f.eks. i en rakett. Disse krefter er uadskillelige
foretas det ikke spesielle observasjoner i tid og
rom. Innen den generelle relativitetsteorien i
motsetning til den spesielle der en partikkel
beveger seg i en rett linje upåvirket av krefter, vil
bevegelsen til partikkelen ikke lengre være rett,
men er den linje som gir den korteste avstand da
rom-tiden er kurvet (Riemannian rom-tid). En slik
linje kalles geodesic. Det er tilstedeværelsen av
materie som er antatt å gi rom-tiden dens
kurvatur og som igjen kontrollerer den naturlige
bevegelsen til legemer. Man har funnet meget
godt samsvar mellom de predikasjoner den
generelle relativitetsteorien medfører og de
nøyaktige mål og observasjoner man har gjort i
denne forbindelse.
RELAX: (1) Løsne, slakke på, lempe, mildne; (2)
Slappe av, avslappelse (relaxation); (3)
Forandringen i et system fra en likevektstilstand
til en annen etter en eller annen form for påvirkning på systemet.
RELAXED PLASMID: Plasmid som forefinnes i
mange kopier i hver celle. Se: Plasmid.
RELAY: (1) Forsyning, forråd, depot, ny forsyning; (2) Avløsning, gruppe mennesker (crew)
som avløser en annen gruppe; (3) Innen
elektronikk, relé, elektrisk apparatur som
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responderer på små strøm- eller spenningsforandringer gjennom aktivering av brytere eller
andre enheter i en elektrisk strømskrets. Det
finnes mange typer av reléer, der de fleste er
basert på elektromagnetisme eller lys knyttet til
en fotodetektor. Reléer kan forsterke digitale
signaler eller forsinke en start eller stans av noe
(tidsrelé).
RELEASE: (1) Løslate, frigjøre, sette i frihet, befri
fra en fysisk begrensning eller binding; (2) Det å
tillate eller forårsake spredning fra en kilde eller
fødested; (3) Slippe, utgi noe for salg, publisering
eller fordeling, gjøre noe tilgjengelig eller kjent.
RELEASE FACTOR (Releasing factor, RF): (1)
Innen genetikk, protein som avslutter translasjonen av mRNA og frigjør polypeptid kjeden fra
ribosomet under proteinsyntesen. RF gjenkjenner
et stopp- eller avslutningskodon (UAA, UAG,
UGA) i mRNA når det dukker opp under tranlasjonen og fester seg til bindingsstedet for et
aminoacyl tRNA molekyl og derfor blokkerer den
videre forlengelsen av polypeptid kjeden. Dette
løsner mRNA og ribosom komplekset fra
hverandre, noe som frigjør polypeptidet. Prokaryotene har to RF, eukaryotene, ett RF; (2) Innen
fysiologi, generell term for de substanser
(releasing hormone) som produseres av celler i
hypothalamus og som overføres til den fremre
del av hypofysen gjennom blodåresystemet.
RELEASER (Sign stimulus): (1) Noe som
frigjør, slipper fri, utgir; (2) Innen adferdsøkologi,
utløser, enhver stimulus (releaser stimulus) som
har en evolusjonær basis og som tjener til å
utløse en instinktiv aktivitet, En slik stimulus kan
utgjøre spesielle fargemønstre, lyd eller lukt
signaler, kroppsstillinger eller bevegelser. Under
evolusjonens gang har f.eks. mange slike stimuli
blitt involvert i paringsspill og også adferdsmønstre som innebærer trussel innen og mellom
arter. En utløserstimulus er av funksjonell
betydning for både den som sender det og den
som mottar signalet. Kommer en stimulus fra et
medlem av samme art, kalles det en sosial
utløser (social releaser). Andre signaler kan ha
interspesifikke betydninger, f.eks. ved symbiotiske relasjoner (interspecific releaser). I motsetning til en utløserstimulus, er en tegnstimulus
ikke evolusjonært basert og har bare betydning
for mottageren (Se: Sign stimulus).

RELEASING HORMONE: Se: Releasing factor.
RELEASING MECHANISM (RM): Utløsermekanisme, nerve- og sansemessige mekanismer
som filtrerer de forskjellige stimuli som kroppen
mottar og derved bestemmer hva som er viktig
og mindre viktig, slik at den mest optimale adferd
utløses. Medfødte utløsningsmekanismer (IRM)
refererer til en stimulus-adferds relasjon som er
uavhengig av tidligere erfaringer med stimulusen.
IRM er mer vanlig hos virvelløse dyr, enn hos
virveldyr der de forekommer vanligst i de tidligste
utviklingsstadiene. Stimulus-adferds relasjoner
hvor læring er avgjørende, er ervervede utløsningsmekanismer (acquired releasing mechanism, ARM). Mellomformer finnes også hvor
både medfødte forhold og erfaring spiller en rolle.
Se: Sign stimulus.
RELEVANCE COEFFICIENT: Forholdet mellom
antall karakterer som to taksa deler og det totale
antall karakterer som er under studium.
RELEVANT: (1) Aktuell, som angår, vedkommer
eller vedrører saken; (2) Sosial relevans, meningsfullt eller hensiktmessig i et samfunn eller
kultur.
RELIABILITY: (1) Pålitelighet, tilforlatelighet,
vederheftighet; (2) Innen statistikk, den utstrekning en målt prosedyre, test eller eksperiment, gir de samme resultater etter gjenntatte
forsøk; mål på sjanse for feil på grunn av
tilfeldigheter.
RELIC: (1) Levning, rest, jordisk levning, noe
som har overlevet tidens tann; (2) Noe verdsatt
pga. sin alder eller historiske interesse; (3)
Erindring, minne, objekt beholdt pga. dens
assosiasjon til fortiden; (4) Relekvie, objekt av
religiøs betydning, en kroppsdel eller gjenstand
fra en helgen; (5) En ikke-funksjonell morfologisk
struktur som opprinnelig var praktisk og nyttig; (6)
En isolert rest av en tidligere vidt utbredt populasjon (Se: Relict species).
RELICT SPECIES (Relic, Evolutionary vestige): (1) Relikt (art, form), levende fossil, art eller
populasjon som evolusjonært sett er lite forandret; den sist overlevende av en ellers utdødd
art eller form; (2) Arter eller populasjoner av dyr
(relict fauna) som har overlevd i spesielt isolerte
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lokaliteter (relict area) eller habitater etter større
klimaskifter (istidsrelikter) eller geografiske
endringer som medførte at de døde ut i deler av
det større området der de tidligere var utbredt.
Dette er typisk for i det minste, deler av faunaen i
et refugium (Se: Refugium og Relic); (3) Organ
eller adferdsmønster som er blitt funksjonsløst i
løpet av evolusjons-historien, men som fortsatt
finnes riktignok i en dårlig og meget redusert
tilstand. Slike organer (bekkenben hos enkelte
hvaler og slanger, eller strukturer som opptrer
kun tidlig i den ontogenetiske utvikling) viser
fylogenetiske relasjoner og er viktige innen den
zoologiske systematikk. Se: Rudimentary og
Vestigial organ.
RELICT ICE: Se: Fossil ice.
RELIEF: (1) Lindring, lettelse, befrielse fra
smerte, frykt eller ubehag, eller noe som letter
disse tingene; (2) Nødhjelp, hjelp under
katastrofer og fare; (3) Frigjøring fra en post eller
plikt, eller en som overtar dette fra en annen; (4)
Relieff, figurer som trer fram fra en fast bakgrunn
(tredimensjonale modeller) pga. kontrast; (5)
Innen geologi, høydevariasjoner i et område av
jorden, eller forskjellige terrengtyper (landformer).
RELIEVABLE: (1) Som kan lindres, avhjelpes,
lettes; (2) Sette fri fra en restriksjon, fri noen fra
noe, ta en byrde fra noen; (3) Tømme tarmen
eller urinblæren (en eufemisme).
RELINGUISH: (1) Oppgi, gi opp, frafalle, gi avkall
på; (2) Sette til side, stoppe å gjøre noe; (3)
Slippe taket, slutte fysisk å holde noe.
RELOCATE: (1) Omplassere, forflytte, etablere,
legge ut på et nytt sted; (2) Tvangsevakuere,
internere.
RELUCTANCE: (1) Motvilje, ulyst, liten lyst,
motvillighet; (2) Innen fysikk, mål på motstanden
mot magnetisk flux (analog til elektrisk motstand).
RELUCTANT: (1) Motvillig, uvillig, nølende til å
utøve hjelp; (2) Gjenstridig, tilbakeholdende.
RELY: (1) Lite på, sette sin lit til, stole på; (2)
Være avhengig av hjelp, støtte eller forsyning.

REM (Roentgen-Equivalent-Man): Rem, mål på
den effektive dosen av ioniserende stråling som
absorbert av menneskevev produserer samme
effekt som én RAD fra en røntgenstråle (tilsvarer
vanligvis 250 kvp). Med andre ord, rem er et
produkt av dosen i RAD og kvaliteten på
strålingen. Rem er nå erstattet av Sievert (Sv =
100 rem). Se: Ionizing radiation, RAD og Sievert.
REMAIN: (1) Levninger, fortidslevninger; (2)
Rester, overskytende deler etter at noe er fullført,
brukt eller behandlet; (3) Forbli, vedbli, bestå,
fortsette å eksistere spesielt etter at andre
tilsvarende ting har opphørt å eksistere.
REMEDIABLE: Helbredelig, som kan helbredes,
som kan rettes på, bøtes, løselige problemer.
REMEDY: (1) Legemiddel, hjelpemiddel, middel
som er brukt for å hele, behandle, lindre eller
kurere en sykdom, skade eller symptom; (2) Råd,
hjelp, avhjelping, noe som korrigerer eller avhjelper.
REMEMBRANCE: (1) Minne, erindring, hukommelse, prosessen å huske, minnes; (2) Noe som
tjener til å ære eller feire en hendelse eller
person; (3) Perioden som ens minne strekker seg
bakover i tid; (4) Noe som minnes, en erindring;
(5) Suvenir.
REMIFORM: Det å være åre-formet.
REMIGRATE: Migrere eller utvandre på nytt,
eller (ofte) vandre hjem igjen.
REMINISCENCE: Levning, en erindring, reminisens.
REMIPED: Det å ha åre-formede føtter; tilpasset
roing.
REMNANT: (1) Rest, liten og ubetydelig rest,
matrest; (2) Overlevning, spor eller levning som
har overlevd; (3) Liten gruppe av overlevende
mennesker.
REMOTE: (1) Fjern, fjernliggende, avsides,
lokalisert langt borte, gjemt bort; (2) Fjernt i tid,
fjern fortid; (3) Svakt, lite, liten mulighet; (4) Fjernt
beslektet gjennom arv eller ekteskap; (5) Fjernregistrering (remote sensing), innsamling av
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vitenskapelige data fra objekter uten å være i
fysisk kontakt med dem, spesielt gjennom måling
av elektromagnetisk stråling; (6) Computere
lokalisert i avstand fra fra en annen computer
som er tilgjengelig gjennom kabler eller trådløst.
REMOULD: Omdanne, omforme, omstøpe.
RENAL: Det som angår nyrene, nyre-. Se: Kidney.
RENATURATION: Renaturering, prosessen der
proteiner eller komplementære tråder av
nukleinsyrer gjenopptar sin tidligere normale
form. Se: Denaturation.
RENEWABLE RESOURCES: Fornybare ressurser, ressurser som kan utnyttes uten tap eller
ødeleggelse da de kontinuerlig erstattes, fornyes.
Fornybare energiressurser er ressurser som ikke
baserer seg på endelige mengder som med
fossile brennstoffer (eller kjernekraft), men
omfatter solenergi, vindenergi, bølgeenergi,
tidevannsenergi, geotermisk energi, hydroelektrisk energi (regn), og trær og fisk. Planter slik
som tømmer og gress, må forvaltes ut fra en
målsetning om (maksimum) bærekraftig bruk
(maximum sustainable yield). Hvis utnyttelsen i et
gitt system overskrider produksjonsraten for
fornyelse i systemet, vil et slikt system gi mindre
og mindre utbytte over tid. Innen fiskeriene der
utnyttelsen ofte har overskredet nivået for
bærekraftig bruk, har en utnyttet i økende grad
stadig mindre størrelsesklasser slik at utryddelse
truer eller kostandene for å opprettholde et stabilt
uttak, er sterkt forøket. En fremtidig sunn og
bærekraftig forvaltning av ressursene, er en
nødvendighet ettersom menneskets populasjonsvekst og økonomiske velstand, er sterkt økende.
Se: Non-renewable resource, Solar energy, Tidal
power og Wave power.
RENIFORM: Det å være nyre-formet, f.eks. lik et
nyre-formet blad.
RENNER COMPLEX: Renner kompleks, gruppe
kromosomer med de tilhørende genene som
overføres som en samlet enhet fra generasjon til
generasjon.

dannes gjennom en meiose med tanke på hvem
som skal danne embryoet.
RENIN: Renin, proteolytisk enzym sekrert av
nyrene som er involvert i produksjonen av
hormonet angiotensin som regulerer blodtrykket
(i arteriene). Renin katalyserer kløvningen av
angiotensinogen som produseres vesentlig av
celler i leveren, med dannelse av angiotensin.
RENNIN (Chymase): Rennin, enzym produsert
av celler i magen hos pattedyr og som er
ansvarlig for at melk levrer eller klumper seg da
et løselig melkeprotein (caseinogen) overføres til
et uløselig (casein). Forandringen medfører at
melka blir lenge nok i magen til at proteinfordøyende enzymer kan nedbryte det videre.
RENSCH'S LAWS/RULES (Wing rules):
Renschs’ fire lover: (a) Raser av pattedyr i kalde
områder har flere unger og fugler flere egg, enn
raser av samme arter i varmere områder, (b)
fugler har kortere vinger (wing rule) og pattedyr
har kortere pels i varmere områder, enn i kaldere,
(c) raser av landsnegler i kaldere klimaer har
brune skall og de i varmere områder har hvitere
skall, og (d) tykkelsen på skall er positivt korrelert
med sollysintensiteten og omgivelsenes tørrhet.
REOVIRUS: Familie av dyre- og plantevirus som
inneholder et dobbelttrådet RNA genom med 10 20 segmenter.
REPAIR: (1) Reparasjon, utbedring, vedlikehold,
sette i stand; (2) Reparere, utbedre, opprette,
gjenopprette; (3) Restaurere, fornye; (4)
Kompensere for, gjøre opp for, gjøre godt for.
REPAIR ENZYME: Reparasjonsenzym, enzym
som katalyserer innlemmelse (repair synthesis)
av den korrekte base eller nukleotid i en sekvens
av DNA hvor et basepar tidligere har blitt feilaktig
innlemmet. Det skadete enkelttrådete elementet
av DNA kuttes ut, de korrekte baser innlemmes
deretter gjennom bruk av en komplementær tråd
som templett og enzymet DNA polymerase. Et
annet enzym (polynukleotid ligase) binder
deretter de to endene i den brutte tråden,
sammen igjen. Reparasjonsenzymer omfatter
polymeraser, endonukleaser og glykosidaser.

RENNER EFFECT: Renner effekt, konkurransen
mellom de fire genetisk forskjellige sporene som
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REPARATOSE: Genetiske sykdommer som
skyldes feil i DNA-reparasjonsmekanismene og
som er cytologisk karakterisert ved en høy grad
av ustabilitet i kromosomene.
REPEAT (Tandem dublication): (1) Gjenta,
gjenta seg, si igjen, repetere; (2) Gjenta eller yttre
en annens yttring; (3) Resitere eller si noe basert
på egen hukommelse; (4) Uttrykke seg selv på
samme måte, med samme ord, termer eller form;
(5) Gjøre, produsere eller erfare igjen, gjenta
tidligere suksesser, kurs eller mønstre.
REPEATABILITY: (1) Gjentagelsesevne, egenskapen eller kvaliteten å kunne bli gjentatt; (2)
Evnen et instrument har til å avlese samme verdi
under de samme betingelsene uavhengig av
informasjonens nøyaktighet; overenstemmelsen
mellom suksessive resultater som er oppnådd
med samme metode på samme forsøksmateriale
under samme betingelser (i samme laboratorier
med samme apparater); (3) Innen genetikk,
kromosomal fordobling hvor det fordoblede
segment ligger inntil, omsnudd eller ikke. Se:
Reproducibility.
REPEATED DNA (Repeated gene):
Microsatellite DNA og Repetitive DNA.

Se:

REPELLENT: (1) Frastøtende, motbydelig, substans som jager vekk, avskrekker (repulsive); (2)
Som tjerner til å drive bort eller avverge, ofte i
kombinasjon.
REPENT: (1) Føle dypfølt anger, beklage for noe
galt man har gjort, ha samvittighetsnag for sine
feil og synder, forandre sitt liv til det bedre,
forandre tankesettet; (2) Det å opptre krypende
eller kravlende.
REPETITION: (1) Gjentagelse, repetisjon; (2)
Gjenpart, kopi; (3) Gjengivelse, utenatlæring; (3)
Innen biologi, den relativt store likhet i de tidligste
utviklingsstadiene hos relaterte dyr, en likhet som
gradvis avtar i senere stadier til fordel for
gruppenes spesifikke karakteristika; (4) Repetition moult, et hud- eller skallskifte som ikke
medfører noen forandringer i form eller størrelse.
REPETITION FREQUENCY: Innen genetikk,
antall kopier av en gitt DNA-frekvens i et haploid
eukaryotisk genom.

REPETITIVE DNA (Rep-DNA, Microsatellite
DNA, Repetitious DNA, Repeated DNA,
Repeated gene, Redundant DNA): Gjentatt
DNA, basesegmenter av DNA som består av en
lineær rekke av kopier av den samme nukleotid
sekvensen i et enkelt genom eller kromosomalt
DNA; med andre ord, slike segmenter som ikke
koder for strukturelle elementer, forekommer i
multiple kopier per kromosomsett hos alle
flercellede eukaryoter. Dette gjentatte DNA kan
karakteriseres ved antall basepar, rekkefølgen av
baseparene per sekvens og antall kopier av slike
sekvenser per genom. Slike sekvenser er spredt
over hele genomet, men kan også være samlet i
spesielle regioner av kromosomene. Det er vist at
slikt DNA kan utgjøre 20 - 50 % av genomet hos
dyr og mer enn 50 % hos mange planter. Den
mest ekstreme form er satellitt DNA som kan
opptre tusener av ganger per genom (highly
repetitive DNA) og omfatte mindre enn 100
basepar, konsentrert i heterokromatinet i
kromosomene og da særlig i områdene rundt
centromerene og telomerene. Slikt DNA som
består av mange kopier, kan være isolert som en
satellitt i det totale DNA i genomet. DNA som
forekommer i et mer moderat antall (moderate
repetitive DNA) består av relativt korte sekvenser
på ca. 300 bp som utgjør ca. 10 - 20 % av
genomet i en gjennomsnitts eukaryot organisme.
Moderat gjentatt DNA finnes også som større
sekvenser på 1,5 kb. Slike sekvenser viser
mindre divergens enn de korte DNA sekvensene.
I kortere sekvenser (repeats, f.eks. di- / trinukleotide repeats) kan antall gjentatte enheter
avvike evolusjonært og derfor fungere som
markører for familiære relasjoner, f.eks. kan
farskap eller levninger, identifiseres ved hjelp av
disse. Se: Microsatellite DNA, Minisatellite
sequence, Repetitive DNA, Satellite DNA og
Tandem repeat.
REPLACEMENT: (1) Erstatning, avløsning, utskifting; generelt, prosessen når en enhet i et
system blir kontinuerlig erstattet av et annet; (2)
Innen biologi, et nytt kull lagt for å erstatte et som
tidligere er tatt av rovdyr; (4) Innen geologi,
erstatningen av en krystall med en annen; (5)
Innen paleontologi, erstatningen av en substans
med en annen under dannelse av et fossil, eller
en erstatning av et faunasamfunn med et annet i
et horisontalt lag (i rommet, vertikalt i tiden).
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REPLACEMENT NAME: Innen taksonomi,
erstatningsnavn, substituttnavn. Se: Substitute
name (Nomen substitutum), Nomen novum og
Preoccupation.
REPLACEMENT VECTOR: Vektor (cloning
vehicle) der en del av det originale DNA har blitt
erstattet med en fremmed DNA-sekvens.
REPLETE: (1) Fullt ernært, velfødd, overmett; (2)
Rikelig tilført, meget full, fyllt eller rikelig forsynt
av noe.
REPLICA: (1) Kopi, avtrykk, reproduksjon av et
arbeid, spesielt av et originalt et; (2) Etterligning,
kopi eller reproduksjon som er i mindre skala enn
originalen.
REPLICASE: Replikase, ethvert enzym som
katalyserer syntesen (replikasjonen) av et RNA
molekyl fra en RNA templett (som i et RNA virus)
eller et enzym som kopier nukleinsyrer.
REPLICASE PARTICLE: Partikler (Retrovirus)
som katalyserer syntesen av dobbelttrådet RNA i
infiserte celler.
REPLICATE: (1) Dublisere, kopiere, reprodusere, gjenta; (2) Innen biologi, reprodusere eller
lage en nøyaktig kopi (eller kopier), f.eks. av et
genetisk materiale, celle eller organisme; (3)
Innen statistikk, ethvert nøyaktig likt gjentatt
eksperiment; (4) Gjenta et vitenskapelig eksperiment for å bekrefte tidligere funn eller for å sikre
presisjonen, nøyaktigheten; (5) Brettet dobbelt
tilbake over seg selv.
REPLICATED CHROMOSOME: Kromosom som
har gjennomgått replikasjon og derfor er sammensatt av to søster kromatider. Se: Chromatide.
REPLICATION: (1) Kopi, reproduksjon, gjenpart;
(2) Svar, replikk, gjenlyd; (3) Gjenta, det å
produsere identiske kopier fra eksisterende
enheter; (4) Ved biologiske forsøk, det å foreta
gjentatte, nøyaktig like tester for å bedre en
estimering av eksperimentelle feil; (5) Innen
biologi, prosessen der genetisk materiale
reproduserer og lager kopier av seg selv, dvs.
syntetiserer nye dattermolekyler av genetisk
materiale fra et foreldermolekyl som fungerer
som templett. Prosessen omfatter fordobling av

et nukleinsyremolekyl (DNA, RNA) i et genom
(eller plasmid) som del av den reproduktive
syklus av en celle (celledeling) eller et virus. En
replikasjon som medfører dannelse av to
identiske produkter, skjer normalt ved hjelp av
enzymer og utgjør en prosess der to dobbelttrådete molekyler av DNA (eller RNA) dannes fra
én dobbelttrådet, og slik at dattermolekylene blir
lik opphavet. Det medfører oppsplitting av det
dobbeltrådete forelder molekylet i to enkeltråder,
der hver tråd kontrollerer syntesen av en ny tråd,
komplementær til seg selv. Enzymet som
kontrollerer syntesen av det komplementære
molekylet, er DNA polymerase. Spesifisiteten i
baseparingen medfører at de nye dobbeltrådete
molekylene, er eksakte dublikater av det gamle;
(6) Innen statistikk, det å inkludere samme
matematiske informasjon i to eller flere variabler
ved korrelasjonsanalyser.
REPLICATION BUBBLE (Replication eye):
Replikert DNA region i en lengre, ureplikert
region og som har fått en form som et øye (to
dattertråder som er forbundet ved to replikasjonspunkter).
REPLICATION ERROR: Replikasjonsfeil, feil
oppstått under replikasjonen av DNA pga.
mutagener eller spontane mutasjoner.
REPLICATION FORK: Y-formet asymmetrisk
struktur som dannes da en dobbelttrådet DNAmolekyl splittes for å eksponere de to enkelttrådene som brukes som templetter ved DNA
replikasjonen.
REPLICATION INTERMEDIATE: Se: Okazaki
fragment.
REPLICATOR: (1) Innen teknologi, replikator,
apparat eller maskin som kopierer noe; (2) Innen
biologi, en enhet, f.eks. gen, kromosom eller
individ, som er i stand til å replikere seg selv
(eller noe annet); (3) Innen genetikk, sekvens av
DNA som kontrollerer initieringen av et replikon
(Se: Replicon); (4) Et computerprogram (et virus,
som er virus infisert) som er istand til selvreplikasjon.
REPLICON (Replication unit, Unit of replication): Replikon, et lineært eller sirkulært
genetisk
element
(DNA
sekvens)
som
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gjennomgår replikasjon som en autonom enhet
under en DNA replikasjon, dvs. som uavhengig
er i stand til å replikere fra et enkelt startsted
(origin of replication). I bakterikromosomer og
plasmider (og virus) er det vanligvis bare ett
replikon per genom, dvs. genoforen (Se:
Genophore) som er synlig i elektronmikroskopet
som en nukleoid, fungerer som et enkelt, stort
replikon. Det til forskjell fra et eukaryotisk
kromosom som omfatter hundretalls av replikoner
i serier. Små replikoner omfatter plasmider,
nukleinsyrer i virus, transposoner eller annet
DNA som kan replikere autonomt. Under
genetiske manipuleringer blir fragmenter av DNA
som har de ønskete genetiske karakteristika,
festet til en passende vertsspesifikk replikon for å
danne en kloningsvektor (cloning vehicle).
REPLITASE: Replitase, et multi-enzym kompleks
hos eukaryoter som er involvert i DNA
replikasjonen.
REPORTING RATE: Se: Incidence.
REPOSE: (1) Hvile, hvile ut, eller tilstanden å
være i hvile; (2) Fred i sjelen, fri for bekymringer;
(3) Rolig, fredelig, stillhet.
REPOSITORY: (1) Oppbevaringssted, lager,
gjemmested, repositorium; (2) Innen muselogi (i
henhold til profesjonelle standarder for forvaltning
av samlinger), oppbevaringssted (en samling,
f.eks. museumssamling) som administreres av en
offentlig eller privat institusjon og som ikke
arbeider ut fra profitthensyn og som sikrer at det
materialet som er bevart vil bli profesjonelt
forvaltet og gjort tilgjengelig for videre bruk.
REPRESENTATIVE SAMPLE: Representativt
prøveuttak, prøver som gjenspeiler populasjonen
prøvene er tatt fra, dvs. er representative for
populasjonen.
REPRESSION: (1) Undertrykke, kvele, eller det å
være undertrykt; (2) Innen psykologi, ubevisst
eksklusjon (utelukkelse) av ubehagelige, smertefulle impulser, pinlige begjær, eller frykt for det
ubevisste; (3) Innen genetikk, blokkering av
avlesningen av et gen ved hjelp av et repressorgen, dvs. en forandring av uttrykket av et gen ved
at produksjonen av et spesifikt enzym opphører
(det motsatte er når nivået av et spesifikt enzym

øker etter fjerning av en spesifikk metabolitt). Se:
Repressor gen.
REPRESSOR: Se: Repressor protein.
REPRESSOR GENE: Repressor gen, gen som
forhindrer et ikke-allel fra å bli transkribert; som
undertrykker det fenotypiske uttrykket av et annet
gen (spesielt et mutant gen), dvs. et regulatorisk
gen som produserer et protein som kontrollerer
transkripsjonsaktiviteten til et spesielt operon. Se:
Repressor protein.
REPRESSOR PROTEIN (Repressor molekyl):
Repressor protein, produktet av et regulatorisk
gen som blokkerer funksjonen av et annet gen,
dvs. et protein som binder seg til et operatorgen
på DNA for å inhibere transkripsjonen til mRNA,
eller som binder seg til RNA for å forhindre
translasjonen. Undertrykkelsen omfatter mekanismer som forhindrer syntesen av et spesielt
enzym. Alle slike repressormolekyler kan
eksistere i en aktiv eller inaktiv form, avhengig av
om de er bundet til deres respektive indusere
eller co-repressorer; festet til en induser er
repressoren inaktiv, festet til en co-repressor,
aktiv. Genetisk regulering via repressorer er bare
én av mange former for gen kontroll. Se:
Operator, Operator gene og Repressor gene.
REPRINT: (1) Opptrykk, noe som er trykket på
nytt, spesielt et nytt trykk identisk med originalen,
eller et eget trykket utdrag (excerpt) av
originalen; (2) Billigutgave; (3) Særtrykk, trykt
kopi av en artikkel eller arbeid som blir distribuert
etter at arbeidet er trykket (Se: Separate); (4)
Facsimile, faksimile, reproduksjon eller kopi av
en gammel bok, manuskript, kart eller en eller
annen trykksak av historisk verdi etter at
produksjonen av originalene er opphørt.
REPRODUCE: (1) Frembringe igjen, fremstille
igjen, produsere igjen, gjenskape, rekreere,
regenerere; (2) Kopiere, produsere en kopi, en
imitasjon; (3) Gjengi, gjenfortelle, bringe fram i
hukommelsen igjen; (5) Gjøre en test om igjen på
identisk måte; (2) Innen biologi, forplante seg,
formere seg, få avkom, produsere avkom, yngle,
reprodusere, seksuelt eller aseksuelt (Se:
Reproduction).
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REPRODUCIBILITY: Reproduserbarhet, muligheten for at et eksperiment eller studium kan
gjentas (dubliseres) av samme forsker eller av en
annen som arbeider uavhengig; overenstemmelsen mellom individuelle resultater fremskaffet
ved hjelp av samme metode på et identisk
forsøksmateriale, men under andre og forskjellige
betingelser, f.eks. i forskjellige laboratorier, med
forskjellig apparatur eller utført av andre forskere.
Reproduserbarhet er et hovedprinsipp innen den
vitenskapelige metode. Se: Repeatability.
REPRODUCTION: (1) Reproduksjon, det å
reprodusere, eller betingelsene eller prosessen å
bli reprodusert; (2) Noe reprodusert, noe gjengitt i
om at det ligner meget den originale formen; (3)
Innen biologi, forplantning, yngling, formering,
reproduksjon, akten eller prosessen (gamogony,
gamogonesis) seksuelt eller aseksuelt, å produsere nye celler eller individer av samme art mer
eller mindre lik forelder generasjonen; prosessen
som danner avkom som del i en organismes
livssyklus og som er av fundamental betydning
for at cellen eller arten skal overleve.
Reproduksjon som er forskjellig fra sex og som
representerer enhver prosess som rekombinerer
gener (DNA) i en individuell celle eller organisme
fra mer enn én kilde, har forskjellige former: (a)
Seksuell reproduksjon (sexual reproduction),
forening av en hannlig og hunnlig gamet under
dannelse av en zygote; den regelmessige
vekslingen mellom meiose (Se: Meiosis) og befruktning (Se: Fertilization) ved produksjonen av
avkom. Fordelen med seksuell reproduksjon er at
den medfører genetiske rekombinasjoner som
produserer genetisk variasjon i populasjonens
gen pool, (b) paraseksuell reproduksjon
(parasexual reproduction), alle andre reproduksjonsprosesser som gir genetisk variasjon enn de
som medfører en regulær veksling mellom
meiose og befruktning, (c) aseksuell reproduksjon (asexual/agamic reproduction), dannelsen av et nytt individ fra en enkelt celle
(agamogoni) eller fra en gruppe av celler
(vegetative reproduction) i fravær av enhver form
for seksuelle mekanismer (aseksuell reproduksjon kan være en arts eneste form for
reproduksjonsmåte, eller en mer eller mindre
inkorporert prosess i en arts seksuelle livssyklus).
Aseksuell reproduksjon omfatter f.eks. enkle eller
multiple delinger og knoppskytning (Se: Budding
og Gemmation), (d) subseksuell reproduksjon

(subsexual reproduction), partenogenese (Se:
Parthenogenesis) og ameiose (Se: Ameiosis) der
et ubefruktet egg (uten reduksjon i antall kromosomer) utvikles til et nytt individ som er genetisk
lik (overkrysninger kan forekomme) sine foreldre,
og (e) differensiert reproduksjon (differential
reproduction), der de forskjellige individene ikke
bidrar til produksjonen av neste generasjon i
relasjon til deres antall (Se: Proliferation).
REPRODUCTION CURVE: Reproduksjonskurve,
relasjonen mellom antall av et spesielt stadium i
en generasjon (n + 1) plottet mot antall av
samme stadium i den forrige generasjon (n).
REPRODUCTIVE: Reproduktiv, reproduktiv organisme, formeringsdyktig, forplantningsdyktig,
fertilt medlem av en populasjon av en gitt art.
REPRODUCTIVE BEHAVIOUR: Reproduksjonsadferd, generell term for all adferd knyttet til
formering og formeringsprosessen.
REPRODUCTIVE CHARACTER DISPLACEMENT: Refererer til en evolusjon som medfører
økte forskjeller mellom to etablerte, nærstående
arter som lever i sympatri og som kan skyldes at
de hybrider som måtte produseres, er mindre
levedyktige, eller at alle forsøk på interspesifikke
paringer var mislykket.
REPRODUCTIVE ISOLATION: Se: Isolate.
REPRODUCTIVE CELL: Se: Gamete.
REPRODUCTIVE CHARACTER
MENT: Se: Wallace effect.

DISPLACE-

REPRODUCTIVE COST: Se: Survival cost.
REPRODUCTIVE DEATH: Reproduktiv død, tap
av evnen til å reprodusere, dvs. evnen til å
produsere funksjonelle kjønnsceller (gameter).
REPRODUCTIVE EFFORT: Reproduksjonsbestrebelser, den del av de totale metabolske
ressurser eller energi som blir brukt i tilknytning til
reproduksjonsprosessene over et gitt tidsintervall.
REPRODUCTIVE EFFORT MODEL (General
life history problem): Modell som forutsier den
optimale reproduksjonsinnsats basert på repro-
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duktiv verdi; antagelsen at en økt pågående
reproduksjon vil redusere fremtidig reproduksjon
enten gjennom en direkte effekt på denne eller
gjennom innflytelsen på foreldrenes overlevelse.
REPRODUCTIVE FITNESS: Reproduktiv fitness,
istand til reproduksjon; den reproduktive suksess
et individ har i løpet av sitt liv.
REPRODUCTIVE ISOLATION (Sexual isolation): Reproduksjonsisolasjon, fravær eller
meget begrenset genflyt melom populasjoner der
medlemmene av populasjonene er i kontakt med
hverandre, dvs. de er uten evne til kryssbefruktning på grunn av biologiske isolasjonsmekanismer. Se: Reproductive isolation mechanism.
REPRODUCTIVE ISOLATION MECHANISMS
(RIM, Sexual isolation mechanisms): Reproduksjonsisolasjonsmekanismer, mekanismer for
forplantningsmessig isolasjon, dvs. metodene
forskjellige arter eller blivende arter holdes
reproduktivt isolert på; situasjoner der kryssbefruktning mellom én eller flere populasjoner
eller grupper av organismer, forhindres av ytre
(extrinsic) eller indre (intrinsic) faktorer, før
(premating isolation) eller etter (postmating
isolation) paring. RIM er spesielt viktig der to eller
flere arter opptrer i samme område (sympatrisk)
og der isolasjonsmekanismene kan omfatte prezygotiske mekanismer (dvs. økologiske, tidsmessige, etologiske, mekaniske, gametiske) som
forhindrer paring mellom artene og dermed deres
mulighet til å danne hybrid avkom, eller
postzygotiske mekanismer (dvs. hybrid leveudyktighet, hybrid sterilitet, hybrid sammenbrudd)
som reduserer levedyktigheten og befruktningsevnen til det hybride avkommet. Reproduktiv
isolasjon kan utvikles som et biprodukt av den
evolusjonære divergensen fra underart til art eller
som en forsterkning av en primær reproduktiv
isolasjon gjennom dannelsen av nye barrierer
som forhindrer videre hybridiseringer. Slike
mekanismer er genetisk kontrollerte og forhindrer
gen utveksling mellom populasjoner og derved
bevarer de forskjeller som måtte være tilstede i
gen poolene og som tidligere er oppstått gjennom
geografisk isolasjon, drift og naturlig seleksjon.
Prosessen er avgjørende for opprettholdelse av
den genetiske integritet innen en populasjon og
for artsdannelsene. Se: Isolation mechanism.

REPRODUCTIVE ORGAN: Se: Gonad.
REPRODUCTIVE POTENTIAL: Reproduksjonspotensial, forplantningspotensial, den relative
kapasiteten en art har til å reprodusere seg selv
under optimale betingelser; en organismes evne
til å produsere levedyktig avkom; antall avkom
produsert av én hunn eller gjennomsnittsantall
avkom produsert av hunnene i en populasjon.
Reproduksjonspotensialet omfatter individets
evne til å nå det reproduktive stadium, befruktningsevnen individet har og levedyktigheten av
avkommet helt til avkommets kjønnsmodne alder.
Se: Biotic potential, Intrinsic rate of (natural)
increase og Reproductive rate.
REPRODUCTIVE RATE (Basic reproductive
rate (Ro), Effective reproductive rate (R),
Fecundity, Reproduction rate): (1) Innen
økologi, reproduksjonsrate, forplantningsrate,
den rate som en populasjon eller art reproduserer
seg selv (Se: Fecundity); (2) Innen parasittologi,
tre typer delvis definert på bakgrunn av biologiske forskjeller i transmisjonsmekanismene:
(a) Grunnleggende reproduksjonsrate (Ro),
definert ut fra generasjonstiden til en parasitt eller
infeksjon. Ro for mikroparasitter er definert som
det forventede gjennomsnittlige antall av
sekundære infeksjoner (tilfeller) som en primær
infeksjon (infeksiøst individ) gir opphav til
gjennom den perioden den kan spre infeksjonen
(infectious period) hvis den blir introdusert inn i
en populasjon som bare består av mottagelige
(susceptible) individer med en definert tetthet. Ro
for makroparasitter er definert som det gjennomsnittlige antall hunner (avkom for hermafroditter)
som blir produsert av en kjønnsmoden hunnlig
(hermafrodittisk) parasitt gjennom livet, og som
selv oppnår kjønnsmodenhet i fravær av
tetthetsavhengige og immunologiske påvirkninger
på parasittens etablering, overlevelse eller
reproduksjon: Med andre ord, Ro måler
produksjonen av infiserte individer for mikroparasitter, mens Ro måler produksjonen av
kjønnsmodne hunner hos makroparasitter (R = 1
definerer en transmisjonsterskel om vedvarelse
av en infeksjon i en vertspopulasjon; er Ro < 1 vil
en infeksiøs sykdom kunne utryddes. Hvis en
infeksjon er stabilt endemisk, er den effektive
reproduksjonsraten tilnærmet lik 1), (b) effektiv
reproduksjonsrate (R), antall sekundære tilfeller
(for mikroparasitter) eller avkom av hunner (for
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makroparasitter) som blir produsert i en vertspopulasjon som ikke bare består av mottagelige
individer (for mikroparasitter) eller uinfiserte
individer (for makroparasitter) og hvor tetthetsavhengige, immunologiske eller spredningsmessige faktorer også kan begrense parasittpopulasjonens vekst, og (c) brutto reproduksjonsrate (gross reproductive rate), det gjennomsnittlige totalantall avkom en hunn føder som
overlever gjennom hele sin reproduksjonsdyktige
periode. Se: Population growth og Breakpoint.
REPRODUCTIVE SUCCESS: Reproduksjonssuksess, antall avkom produsert av et individ
gjennom livet eller per graviditet og som har
overlevd ved en gitt tid.
REPRODUCTIVE CYCLE: Se: Biological life
cycle.
REPRODUCTIVE
SYSTEM:
Forplantningssystemet, reproduksjonssystemet, den delen av
kroppen som deltar i produksjonen av spermier
(spermatozoer) hos hannen og egg (ova) hos
hunnen. Et reproduksjonsorgan kalles gonade
(gonad), og omfatter hannens to testikler (testes)
eller hunnens to eggstokker, ovarier (ovaries).
Menneskets kjønnsorganer omfatter hos mannen: Penis (inkludert forhuden), testiklene,
prostataen, sædlederne og sædblærene; hos
kvinnen: Vulva (spesielt klitoris), kjønnsleppene,
vagina, egglederne, eggstokkene og livmoren
(uterus).
REPRODUCTIVE VALUE: Reproduktiv verdi,
innen
demografi
og
populasjonsgenetikk,
bidraget et individ av en gitt alder gjør for den
fremtidige veksten av populasjonen; det
forventede antall av fremtidige hunner som blir
født av en hunn av gitt alder; antall avkom en
gjennomsnittsorganisme i en gitt aldersklasse
kan forventes å produsere gjennom resten av sitt
livsløp under gitte forhold. Reproduksjonsverdien
er karakteristisk for en gitt aldersklasse, og ikke
for individet, men reproduksjonsverdien til aldersklassen er et estimat for individets reproduktive
verdi.
REPRODUCTIVITY EFFECT: (1) Reproduktiv
effekt, den eventuelt avtagende reproduksjonsrate per individ i en populasjon etter som
størrelsen på populasjonen øker; (2) Den

skadelige effekt kjemikalier har som påvirker en
organismes reproduksjonsorganer, genitalier,
gonader og de tilhørende kanaler og kjertler.
REPTANT: Krypende, kryp-, typisk sett noe
dorsoventralt avflatet som er mer eller mindre
tilpasset det å krype. Se: Natant.
REPTILE (Reptilia): Krypdyr, reptil, medlem av
virveldyrklassen Reptilia. De har ulikt amfibier,
amnion og er ovipare, eggene (som har skall)
legges på land, klekkes og gir fullt utformede
unger (noen krypdyr føder levende unger) (Se:
Amnion og Oviparous). Krypdyrene er vekselvarme, med en hud dekket av skjell. I klassisk
systematikk regnes krypdyrene som én av fire
klasser av landlevende virveldyr: Crocodilia
(egentlige krokodiller, gavialer, kaimaner og
alligatorer; 23 arter), Sphenodontia (broøgler, på
New Zealand; 2 arter), Squamata (øgler, slanger
og amphisbaener, ormeøgler; ca. 7 900 arter), og
Testudines (skilpadder; ca. 300 arter). I Norge
forekommer fem arter krypdyr, to øgler og tre
slanger: (a) Øgler: Firfisle (nordfirfisle, Zootoca
vivipara) og stålorm (sleve, sleva, Anguis fragilis),
og (b) slanger: Hoggorm (huggorm, Vipera
berus), buorm (Natrix natrix), og slettsnok
(Coronella austriaca).
REPUGNATORIAL: Noe tilpasset forsvar eller
angrep; noe som er avstøtende. Repugnant,
tjerner som forsvar gjennom å avskrekke fiender.
REPULSE: (1) Tilbakevisning, avvisning, drive
tilbake, kaste tilbake, jage bort; (2) Avslag (med
ringeakt), avslå eller avvise uhøflig.
REPULSION (CONFIGURATION): (1) Det å vise
avsky, det å være avskydd; (2) Ekstrem aversjon;
(3) Innen genetikk, relasjonen eller koplingen
mellom to gener der hvert homologt kromosom
bærer en dominant (vill-type) allel av det ene gen
og et recessivt (mutant) allel av det andre gen
(Se: Coupling (configuration)); (4) Innen fysikk,
kraften som får partikler til å avstøte hverandre
(som ved å ha samme elektriske ladning eller
magnetiske polaritet).
REQUEST: (1) Anmodning, eller anmode, formelt
og høflig be om noe; (2) Søknad.
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REQUIREMENT: Forlangende, krav, fordring,
betingelse, vilkår, noe som er ønsket eller behov
for, bestemmelse om kriterier som skal oppfylles.
RER: Forkortelse for: Rough endoplasmatic
reticulum. Se: Endoplasmatic reticulum.
RESEARCH: Forskning, gransking, grundig
undersøkelse, eksaminering eller eksperimentering; et vitenskapelig studium etter forskningens
prinsipper med det formål å oppdage og tolke
fakta, revidere aksepterte teorier eller lover i lys
av nye fakta, eller den praktiske anvendelsen av
nye eller reviderte teorier eller lover. Se:
Popperian method.
RESECTION: Reseksjon, operativ fjerning av en
del av et organ.
RESEMBLANCE: Likhet, tilstanden
(resembling) eller være lik (similarity).

å

ligne

RESERVE: (1) Holde tilbake, tilbakeholdelse,
bevare, sette til side, reservere for fremtidig bruk;
(2) Reserve, forråd; (3) Forbehold, tilbakeholdenhet, forsiktighet; (4) Innen biologi, reservat,
landområde hvor ingen kommersiell utnyttelse er
tillatt. Reservatene kan deles inn i to typer:
Naturreservat (nature reserve) der jakt er tillatt og
viltreservat (game reserve) der viltet er beskyttet.

RESERVOIR HOST: Reservoar vert, virveldyr
eller virvelløst dyr som er infisert med en parasitt,
men der parasitten er lite patogen, dvs. relativt
uskadelig for verten. Men reservoar verter kan
utgjøre infeksjonskilder for andre mottagelige
vertsorganismer der parasittene kan være
patogene, spesielt der mennesket kan bli infisert.
Se: Host og Zoonosis.
RESERVOIR STORAGE: Magasin, kunstig
oppdemmet (oftest) vannvolum for kraftproduksjon, irrigasjon, fløtning, drikkevann eller flomkontroll. Termen benyttes også for naturlige
steder med lang oppholdstid i vannets kretsløp,
f.eks. et grunnvannsmagasin. I senkningsmagasin senkes vannstanden under den
naturlige i en sjø.
RESIDENCE TIME: Oppholdstid, den gjennomsnittlige varigheten (bestandigheten) en masse
eller substans har i et eller annet medium eller et
eller annet sted, som ved adsorpsjon eller
suspensjon, f.eks. tiden et gitt molekyl som
forurenser atmosfæren, befinner seg i luften eller
tiden et spesielt molekyl av vann vil befinne seg i
en viss vannmengde.
RESIDE: (1) Oppholde seg, bo, residere, ha sitt
permanente hjem på et spesielt sted; (2) Høre til
en spesiell person eller kropp, tilstede eller
befinne seg (inherit) i noe.

RESERVED AREA: Forbudt område.
RESERVES: Innen biologi, reserver, ressursreservene mennesket har til rådighet, f.eks. den
oljen som fremdeles kan utvinnes eller utdrives
(recoverable resurces) basert på at kostnadene
er under et gitt nivå og at utvinningen kan skje
innen visse tidsrammer basert på en gitt
teknologi.
RESERVOIR: (1) Beholdning, forråd, lager; (2)
(Vann)reservoar, vannmagasin, naturlig eller
kunstig lagret vann for industrielt bruk eller
husbruk; (3) (Jord)reservoar, naturlig lager av
væsker eller gass under jorden, f.eks. olje,
naturgass; (4) Basseng, lagringskapasitet
opprettet for å kunne kontrollere og fjerne
fluktuasjoner i et eller annet materiale (et
ukontrollert basseng har kun overrenning som en
mekanisme for å kunne begrense mengden når
kapasiteten er nådd).

RESIDENT: (1) Borger, resident, beboer, bosatt,
bofast, fastboende, innvåner; (2) Stedegen, art
(enkeltindividene kan variere) som lever i et gitt
område i løpet av størsteparten av året (uten
vesentlige vandringer); (2) Yngre lege som ved et
sykehus.
RESIDUAL: (1) Resterende, gjenværende, tiloversblitt, som er blitt til overs, tilbakeværende;
(2) Rest, stoff som er igjen etter at en prosess
har funnet sted eller når hovedmengden av det
opprinnelige materialet er fjernet; (3) Innen
statistikk, residual, en variabilitet i dataene som
ikke tas hensyn til ved bruk av en git statistisk
test, eller forskjellen mellom en observert og en
kalkulert verdi (f.eks. punktene som befinner seg
utenfor en regresjonslinje).
RESIDUAL BODY: Lysosomal struktur som
inneholder mer eller mindre ufordøyelig materie
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og hvor den enzymatiske nedbrytningsprosessen
har stoppet opp. Se: Lysosome.
RESIDUAL GENOTYPE: Se: Genotype.
RESIDUE ON IGNITION: Gløderest, vekten av
tørrstoff etter gløding i ovn ved definert
temperatur (i området 500 - 650oC); et mål for
innholdet av uorganisk stoff. Glødetapet (ignition
loss) er vektdifferansen mellom tørrstoff og
gløderest og representerer et mål for innhold av
organisk stoff.
RESIDUENT: Avfallsprodukt, biprodukt, det som
er igjen etter fjerningen eller separasjonen av
hovedproduktet.
RESILIENCE: (1) Spenstighet, ukuelighet, styrken til å motstå forandringer; (2) Innen biologi,
den egenskapen et økosystem (eller populasjon)
har til å vende tilbake til normal tilstand igjen etter
en forstyrrelse; (3) Innen fysikk, mengden
potensiell energi som er lagret i et elastisk
materiale ved hjelp av elastiske deformasjoner,
og vanligvis uttrykt som det arbeid som er
nødvendig for å deformere det elastiske legemet
til sin elastiske grense, delt på legemets volum.
RESIN: Harpiks, kvae, resin, blanding av
polymerte syrer, estere og terpenoider som
produseres naturlig av en rekke trær (spesielt
bartrær) for beskyttelse, eller syntetisk resin (fra
produksjonen av plastikk).
RESINIFEROUS: Som produserer resin, stoff
som utskilles fra ødelagt plantevev (spesielt
bartrær). Se: Resin.
RESINOUS: Som har form som en rosin, eller en
klar brun-gul farge.
RESIST: (1) Forsøke å forhindre gjennom argument eller handling; (2) Motsette seg, være
motstandsdyktig overfor, avholde seg fra å gjøre
noe fristende eller uklokt, motstå en effekt, være
sterk nok til å forhindre at man blir angrepet av
en infeksiøs agens/sykdom eller pesticid, eller
dør.
RESISTANCE (Defence mechanisms): (1)
Motstandsevne, motstandskraft, den evne et
objekt eller materiale har til å motstå en eller

annen kraft som påvirker denne; (2) Innen fysikk,
motstand, det som reduserer en elektrisk strøm i
en leder; forholdet mellom spenningen over en
leder og den strøm som passerer gjennom den
(målt i Ohm; Se: Ohm’s law). Elektrisk motstand
utgjør en energispredning i motsetning til en
energilagring. Motstand forekommer også mot
lyd (akustisk motstand), bevegelse (mekanisk
motstand) og mot temperatur (termisk motstand).
En resistor er en elektrisk komponent som gir
elektrisk motstand for f.eks. reduksjon av strøm
eller justering av signalnivåer; (3) Innen biologi,
den økte evnen en organisme har til å overleve
skadelige effekter av patogene organismer eller
giftige substanser; (4) Innen immunologi, resistens, grad av immunitet hos en organisme mot
infeksjoner; den evne en organisme har til relativt
sett å kunne unngå sykdom. En vert kan være litt
(slightly), moderat (moderate) eller meget resistent (highly resistant). Høy resistens har en
infisert organisme (vert) hvis den kan unngå sykdom gjennom å forhindre selve kontakten/etableringen av en patogen eller ved å eliminere
den patogene organismen før den utvikles eller
starter reproduksjon. Begrepet motstand benyttes
her for: (a) Reduksjon i en patogen organisme
eller vektors mottagelighet mot kjemoterapi (pga.
seleksjon ved én eller flere gen loci), eller evnen
en infeksiøs agens (pest) har til å motstå
pesticider gjennom å minimalisere eller blokkere
effektene av pesticidet, eller (b) den delen av
vertens motstandsevne som er ikke-spesifikk
(uten behov for induksjon; natural resistance/innate resistance) og som ikke involverer
hukommelse (omfatter ikke antistoffer), eller
vertens totale resistens, uansett type forsvarsverk. Organismens totale resistens mot en
patogen eller en infeksjon, kan sies å omfatte fire
former for forsvarsverk: (a) Den ikke-spesifikke
resistens (non-specific resistance, natural/innate
resisistance) som omfatter alle mer eller mindre
uspesifikke mekanismer som en organisme kan
unngå å få kontakt med en patogen på, dvs.
geografiske, temporære, økologiske og etologiske forhold som forhindrer kontakt mellom en
parasitt og vert, (b) den ikke-spesifikke resistens
som utgjør et forsvarsverk etter at kontakt
parasitt-vert er gjort og parasitten har gått inn i en
etablerings- og utviklingsfase. Grunnlaget for
denne resistensen er de spesielle anatomiske og
fysiologiske forholdene hos organismen (verten)
som gjør at den ikke kan fungere som vert for en
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gitt parasittart, som omfatter de normale mer eller
mindre statiske fysiske/strukturelle og mekaniske forhold (slik som hud), fagocyttiske (cellers
fagocytose) eller kjemiske barrierer (komplement,
transferriner, enzym inhibitorer, lectiner, lytiske
enzymer, ikke-spesifikke og andre sekresjoner i
mukus-beskyttede vev og membraner). Dette
medfødte genetiske vernet er spesielt rettet mot
parasittenes etablering, og represnterer grader
av evolusjonær inkompetanse (kvalitativt) mellom
parasitt og vert, (c) den ikke-spesifikke resistens
som er induserbar og/eller mobil, men ikke del av
det lymfoide system, og omfatter f.eks.
interferoner, C-reaktive proteiner, naturlig cytotoksisitet, granulocytter (inflammasjoner) og
makrofager (fagocytose, uten lymfoide interaksjoner), og (d) den spesifikke resistens
(specific resistance) eller rettere sagt, den ervervede immuniteten (acquired immunity/resistance)
som er induserbar, mobil og lymfoid av natur eller
kan samvirke med lymfoide celler. Den spesifikke
resistensen eller responsen som også har en
hukommelseskomponent, skyldes organismens
immunsystem (antistoffer) og utgjør et tilpasningssvar (adaptive response) spesielt rettet
mot en spesifikk parasitts utvikling, formering
eller produksjon av toksiner. Dette siste
forsvarsverket i en organisme, baserer seg på at
lymfocytter kan gjenkjenne fremmed materiale.
Prosessen omfatter to effektorgrener, den ene
fører til syntese og frigjørelse av antistoffer fra
plasmacellene som er endestadiet av B-lymfocytt
serien, og kalles humoral immunitet; den andre
fører til produksjon av sensibiliserte T-lymfocytter
som deltar direkte i celleformidlet immunitet
(CMI). Grenen som dominerer avhenger av
antigenets natur, samt en rekke regulerende
faktorer (Se: Immunity og Paramunity); (5) Se:
Environmental resistance.
RESISTANCE PLASMID: Plasmider som gir den
vert de lever i, resistens mot antibiotika og som
kan overføres med denne egenskapen til andre
bakterier gjennom konjugasjon. Se: Conjugation.
RESISTANT: Motstandsdyktig, resistent, immun,
sterk, bestandig, som yter motstand, i stand til å
unngå å bli påvirket av noe.
RESISTANT STAGE: Resistent stadium, stadium
hos organismer eller spesielt parasitter med stor
motstandskraft mot ekstreme miljøfaktorer.

RESISTANT STRAIN: Resistent strain, resistent
stamme, evolusjonære forandringer hos patogener som har medført at de har blitt en trussel
for menneskets helse. I verden i dag har enkelte
patogene organismer utviklet resistente strainer,
populasjoner, som er immune for bl.a. giftstoffer,
pesticider og legemidler. Et eksempel er malarias
nå globale forekomst av resistente strainer mot
Chloroquine (et eksempel på evolusjonen i
virksomhet). Andre eksempler er strainer av
verter som utvikler resistens mot infeksjoner eller
patogener, gjennom naturlig seleksjon. Det
avgjørende for en slik utvikling er omfanget av
populasjonens genetiske variabilitet.
RESOLUTION: (1) Innen mikroskopi (fjernregistrering), spaltning, oppløsning, mengden
informasjon eller detaljer et bilde fra et teleskop,
mikroskop, computer, etc. kan fremvise og som
kan numerisk uttrykkes; oppløsningen i et
mikroskop er den aktuelle minsteavstand mellom
to objektpunkter som instrumentet kan adskille.
Desto større oppløsningsevne jo mindre avstand
mellom punktene. To punkter som ikke kan
adskilles ligger under oppløsningsevnen (resolving power) til mikroskopet eller apparatet. Høyere
oppløsninger krever mindre numerisk apertur på
objektivet, noe som kan skje ved å fylle mellomrommet mellom objektet og objektivet med et
medium med høyere refraksjonsindeks enn luft,
dvs. ved hjelp av en oljeimmersjon (Se:
Microscope og Refractive index) eller ved bruk av
kortere bølgelengder som f.eks. ultrafiolett lys
eller elektroner som har mye mindre bølgelengde
enn lys (Se: Electron microscope); (2) Innen
medisin, resolusjon, svinn, tilbakegang, en
helingsprosess i sykt vev; (3) Svar, løsningen til
et problem; (4) Innen matematikk, oppdeling av
en vektor i sine komponenter; (5) Innen kjemi,
prosessen å separere en optisk inaktiv
forbindelse (racemisk) i sine optisk aktive komponenter; (6) Bestemthet, fasthet, rask opptreden,
rådsnarhet, fatning, besluttsomhet, resolusjon,
beslutning, bestemmelse, vedtak.
RESONANCE: (1) Innen fysikk, resonans,
gjenlyd, gjenklang, forsterkning eller forlengelse
av en lyd gjennom refleksjon fra en overflate eller
gjennom en synkron vibrasjon av et nærstående
objekt til en lydkilde, eller en kortlivet sub-atomisk
partikkel som er den eksisterte tilstanden av en
mer stabil partikkel; (3) Kvaliteten av en dyp
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gjenlyd; (4) Evnen til å vekke varige minner,
erindringer, følelser eller bilder.
RESORB: (1) Resorbere, svelge eller suge inn
igjen; (2) Nedbryte substanser eller strukturer og
assimilere de nedbrutte komponentene ved hjelp
av metabolske prosesser. Se: Metabolism.
RESOURCE: (1) Hjelpemiddel, hjelpekilde; (2)
Forråd, lager, kilde, ressurs; (3) Natur ressurser
(natural resources), omfatter alt som mennesket
kan utnytte; de deler av omgivelsene (naturrikdommer) som kan tilfredsstille menneskehetens
behov og er tilgjengelige for utnyttelse med
dagens eller fremtidens teknologi. Naturressurser er dynamiske og blir tilgjengelige
gjennom økt kunnskap, ny teknologi kombinert
med forandringer i de individuelle, sosiale eller
kulturelle preferanser; (4) Ressurs, enhver
komponent i omgivelsene som kan utnyttes av en
organisme for sin fortsatte eksistens og
reproduksjon, både det som kan og ikke kan
konsumeres. Med andre ord, en ressurs for et
individ eller populasjon vil kunne øke reproduksjonen og derfor utgjøre en viktig faktor for
den naturlige seleksjon. Tre egenskaper kan sies
å karakterisere en ressurs, først av alt vil
ressursen reelt eller potensielt kunne påvirke
sannsynligheten for at et individ overlever og
reproduserer, dessuten har ressursen betydning
knyttet til individets adferd, konsumpsjon, okkupasjon og bruk av et område og aktiviteten til noen
organismer vil kunne redusere tilgjengeligheten til
ressursen for andre organismer. Se: Nonrenewable resource og Renewable resource.
RESOURCE COMPETITION: Ressurs konkurranse, en konkurrerende interaksjon mellom to
eller flere individer, populasjoner eller arter om
samme begrensede ressurs.
RESOURCE-HOLDING POTENTIAL (RHP): Mål
på konkurransedyktigheten hos en hann med
tanke på dens evne til å erverve og forsvare
nødvendige ressurser for overlevelse eller reproduksjon som f.eks. et territorium eller harem.
RESPIRABLE: Som kan innåndes.
RESPIRATION: Respirasjon, ånderett, metabolsk prosess i dyr og planter der organiske
substanser brytes ned til enklere produkter under

frigivelse av energi som inkorporeres i spesielle
energibærende molekyler (Se: ATP) for videre å
kunne benyttes i andre metabolske prosesser.
Respirasjonen er en biokjemisk prosess som
omfatter utvekslingen av CO2 og O2 (external
respiration) mellom en organisme (de fleste dyr
og planter) og omgivelsene og som frigjør energi
i form av ATP fra maten gjennom den cellulære
metabolismen som suksessivt (oksidativt) nedbryter næringsstoffene (næringsmolekylene)
gjennom en elektrontransport kjede. Den endelige elektron (hydrogen) mottageren under aerob
respirasjon (oksidanten), er et uorganisk stoff
som kan være oksygen eller hos anaerobe
organismer (noen bakterier), nitrat -, nitritt - eller
sulfat ioner. Hos alle høyerestående organismer
skjer den indre respirasjonen i mitokondriene.
Respirasjon kan sies å omfatte følgende
prosesser: (a) Indre respirasjon, vevsrespirasjon
(internal respiration), oksideringen av organiske
substanser (føden, f.eks. fett, karbohydrater) i
mitokondriene i cellene i et vev slik at det dannes
CO2 og vann under frigivelse av kjemisk energi,
denne energiproduserende metabolismen via
oksidasjon av en energirik substans, involverer
en ytre (eksogen) elektron mottager (oksiderende
agens) og er avhengig av spesifikke enzymer
som oksidase og dehydrogenase. Denne indre
respirasjonen som finner sted inni cellene,
involverer dannelse av en energirik substans
(ATP) gjennom en serie metabolske reaksjoner,
reaksjoner som kan kreve atmosfærisk oksygen
(aerob respirasjon) eller finne sted i fravær av
oksygen (anaerob respirasjon). Aerob respirasjon
krever at oksygen hentes inn fra omgivelsene og
at CO2 og vann og andre avfallsprodukter
utskilles. Den frigitte energien i form av ATP,
nyttes videre til organismens opprettholdelse,
vekst og reproduksjon; (b) ytre respirasjon
(external respiration), omfatter selve pustingen
(åndingen, åndedrettet) der oksygen inntas og
karbondioksid utskilles (en gassutveksling). Det
forekommer mange typer av respiratoriske
organer hos forskjellige dyrearter, f.eks. lunger,
gjeller og spirakler; (c) fysisk-kjemiske prosesser
som medfører utveksling av gasser mellom
organismen og omgivelsene og transporten innen
organismen; transporten av O2 til vevene og CO2
fra vevene. Gassutvekslingen er gjort lettere og
mer effektivt ved hjelp av spesielle respirasjonsorganer (pusteorganer) og spesielle respiratoriske pigmenter (hemoglobin, hemerythrin, chloro-
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cruorin, hemocyanin) i et sirkulasjonssystem, og
(d) innen økologisk energiomsetning, den del av
den assimilerte energi i et individ, populasjon
eller trofisk nivå som tapes som varme per
tidsenhet på grunn av eksoterme metabolske
prosesser (respirasjon = konsumpsjon/assimilasjon - (produksjon + avføring) (Se: Rejecta).
RESPIRATION-BIOMASS RATIO (R/B-ratio):
Forholdet mellom den totale biomassen (Se:
Standing biomass) og respirasjon i et samfunn.
Respirasjonen øker med biomassen, men
økningen er mindre desto større de enkelte
individene er pga. den inverse relasjon mellom
størrelse og metabolisme.
RESPIRATION QUOTIENT (Respiratory quotient, RQ): Respirasjonskvotient, forholdet under
respirasjonen mellom volum O2 konsumert og
volum CO2 produsert per vektenhet per tidsenhet
hos en organisme. Respirasjonskvotienten
varierer etter hvilken type føde som oksideres.
RESPIRATORY: (1) Respirasjons-, pustings-,
ånderetts-, det å puste, bevegelsen av luft eller
oppløste gaser inn og ut av lungene; (2) Den
kjemiske og fysiske prosessen som en
organisme bringer oksygen inn til vevet og
cellene på og fjerner den produserte karbondioksiden (CO2) på gjennom den energiproduserende metabolismen.
RESPIRATORY CHAIN (Electron-transport
chain, ETC): Respirasjonskjede, elektrontransportkjede, et system av proteiner (elektronbærere i mitokondriene) som frakter hydrogen
elektroner (Se: Electron carrier) som frigis under
glykolysen, Krebs syklus eller i andre metabolske
reaksjoner; dvs. proteinkomplekser som overfører elektroner fra elektron givere til elektron
mottagere via redox-reaksjoner og som knytter
elektrontransporten med overførselen av protoner (H+) over en membran, som produserer en
elektrokjemisk protongradient som medfører
syntese av energibæreren ATP (adenosine triphosphate). Elektrontransportkjeden viser spesielt til rekkefølgen på de biokjemiske reaksjonene
som er assosiert med respirasjonen. Se:
Glycolysis, Krebs cycle og Respiration.
RESPIRATORY ENZYME: Respirasjonsenzym
involvert i respirasjonskjeden. Se: Respiration.

RESPIRATORY MOVEMENTS: Pustebevegelser, bevegelsene som øker tilgangen på
oksygen og utskillelsen av karbondioksid.
RESPIRATORY ORGAN: Respirasjonsorgan,
ethvert organ der karbondioksid og oksygen
utveksles med omgivelsene; eksempler er lunger
eller trakeer hos dyr som puster i luft, og gjeller
hos dyr som puster i vann.
RESPIRATORY PIGMENT: (1) Ethvert protein
som er involvert i cellulær respirasjon som
komponent i en elektrontransport kjede; (2)
Respiratorisk pigment, fargete substanser i
blodet som er i stand til å danne reversible
bindinger med oksygen ved høye konsentrasjoner og frigjøre oksygen ved lave konsentrasjoner, og på denne måten frakte O 2 fra de
respiratoriske organene (f.eks. lungene) ut til
kroppsvevet. De best kjente respiratoriske
pigmentene er hemoglobin i de røde blodcellene
(erytrocyttene) hos alle virveldyr og enkelte
virvelløse dyr, hemocyanin hos visse bløtdyr og
krepsdyr og myoglobin som forekommer i
kroppsmuskulaturen. Se: Hemocyanin og Hemoglobin.
RESPIRATORY QUOTIENT (RQ): Respirasjonskvotient, forholdet mellom volum karbondioksid
(CO2) som produseres av en organisme under
respirasjonen og volumet oksygen (O2) som
konsumeres; forholdet ligger vanligvis rundt 0,8.
RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV):
RSV, ett meget viktig patogen ved infeksjoner
(bronkitt, lungebetennelse) i de nedre luftveier
hos barn. Hos ungdom og voksne er reinfeksjon
vanlig, særlig i de øvre luftveier (URTI).
Epidemier av RSV opptrer regelmessig i
tempererte områder vinterstid. Inkubasjonstiden
er 3 - 6 dager. Den infiserte er smittefarlig 1 - 2
uker etter symptomene har oppstått. RSV hører
til slekten Pneumovirus i familien Paramyxoviridae. Viruset finnes over hele verden,
med årlige epidemier særlig i de tempererte
områder vinterstid; i Skandinavia gjerne hvert
andre år.
RESPIRATORY SYSTEM: Respirasjonssystemet, respirasjonsorganene (lungene) og de
assosierte strukturene, hvis funksjon det er å
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oppta O2 (oksygen) fra luften og fjerne CO2
(karbondioksid) fra kroppen.

RESTIFORM: Det å form som et bånd, rep, snor
eller tau.

RESPIROMETER: Respirometer, apparat for å
måle et individs oksygenopptaksrate; lungenes
luftkapasitet.

RESTING POTENTIAL: Hvilepotensial, likevektspotensialet som eksisterer over en cellemembran
når cellen ikke er utsatt for noen spontan aktivitet
eller blitt eksitert av en eller annen stimulus.
Hvilepotensialet er til stede pga. at cellemembranen er semipermeabel, noe som
medfører en ulik fordeling av ioner mellom de
ytre og de indre væskene og som opprettholdes
gjennom en natriumpumpe. Hvilepotensialet i en
neuron er 70 mV, med negativ innside. Se:
Sodium pump.

RESPONSE: (1) Respons, fysisk reaksjon på en
spesifikk stimulus eller hendelse, enhver forandring (muskulært, adferdsmessig, fysiologisk) i
en organisme som reaksjon på en eller annen
påvirkning. En respons kan omfatte hele individet
eller bare deler av individet, spesielle organer,
vev eller celler. Responstiden refererer til
forsinkelsen (tidsperioden) i et system mellom
påvirkning og reaksjon på påvirkningen, noe som
kan være avhengig av styrken på påvirkningen
(Se: Behaviour); (2) Svar, muntlig eller skriftlig
tilsvar.
RESPONSE ELEMENT: Innen genetikk, en
spesifikk sekvens av DNA som en transkripsjonsfaktor bindes til (Se: Transcription
factor); den del av et gen som må være til stede
for at et gen skal kunne respondere på et gitt
hormon eller annen form for stimulus, f.eks. et
varmesjokk. Et gen kan respondere mot et
hormon da genet har i sin promotor region et
bindested for en hormonaktivert transkripsjonsfaktor. Se: Promoter.
RESPONSIBLE: (1) Ansvarlig, ha skylden for,
tilregnelig, ansvarlig (til noen) for ens handlinger;
(2) Er hovdårsaken for noe, være moralsk
ansvarlig for ens handlinger, den som får kreditt
eller kritikk; (3) Ansvarsfull, troverdig, istand til å
skille mellom rett og galt; (3) Politisk ansvarlig,
som involverer viktige plikter, uavhengige
avgjørelser, makt over andre.
REST: (1) Hvile, pause, frihet fra aktivitet eller
arbeid, tilstand av inaktivitet eller ubevegelighet;
(2) La hvile, fred, stillhet i forbindelse med søvn
eller død; (3) Ro, kort lesepause; (4) Sted for
hvile eller overnatting.
RESTATE: Gjenta, hevde på nytt, hevde på en
annen måte.
RESTIBILIC: Flerårig (plante). Se: Perennial.

RESTITUTION NUCLEUS: En kjerne med det
doble antall kromosomer pga. at kromosomene
ikke adskiltes under meiosen eller mitosen. Se:
Meiosis og Mitosis.
REST MASS: Hvilemasse, massen til et legeme
målt av en observatør som befinner seg i ro med
hensyn til legemet. Se: Relativity.
RESTORATION: (1) Gjenopprettelse, tilbakestillelse, restaurering tilbake til en tidligere tilstand
eller posisjon, eller en forbedret tilstand; (2) Noe
som er restaurert, f.eks. en fossil eller bygning;
(3) Innen biologi, restaurering, gjenopprettelse av
et habitat eller økosystem til sin opprinnelige
tilstand og naturlige artssammensetning gjennom
å reetablere de økologiske prosessene og
funksjonene. Se: Rehabilitation.
RESTORE: (1) Gjenopprette, gjeninnsette, gjeninnføre, bringe tilbake i bruk; (2) Returnere,
utlevere, gi tilbake, få tilbake; (3) Restaurere,
reparere, sette i stand, føre tilbake til opprinnelig
form, (4) Helbrede, resituere.
RESTRICTION: (1) Begrensning, innskrenkning,
restriksjon; (2) Innen genetikk, beskyttelse av en
celle fra påvirkningen av fremmed DNA, f.eks. av
bakterier, fager og plasmider som har invadert
cellen. Det skjer gjennom (restriksjons) endonukleaser som kan kutte dobbelttrådet DNA på
spesifikke steder. Se: Restriction enzyme.
RESTRICTION ENZYME (RE, Restrictase,
Restriction endonuclease): Restriksjons enzym, restriksjons endonuklease, klasse av
enzymer som vanligvis isoleres fra bakterier og
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som er i stand til å gjenkjenne og kutte spesifikke
sekvenser (restriction sites) i DNA, dvs. som
gjenkjenner og binder seg til korte spesifikke
nukleotid sekvenser på en dobbeltrådet DNA
som har en spesiell tosidig symmetri for deretter
å kløve dette innen eller utenfor bindingsområdet, avhengig av type enzym (disse
enzymene kutter de indre fosfodiester bindingene
i molekylet, der hvert enkelt restriksjons enzym
gjenkjenner en nukleotidsekvens som har 4 - 8
bp lengde, dvs. restriksjonsstedet). Selve
kløvingsprosessen produserer DNA fragmenter
(restriksjons fragmenter) med spesifikke molekylvekter. Slike RE med varierende spesifisiteter,
har blitt isolert fra en rekke forskjellige bakterier
(prokaryoter) hvor de er dannet for beskyttelse
mot fremmed DNA fra invaderende virus slik som
bakteriofager. Bakteriene modifiserer sitt eget
DNA gjennom metylering og egne modifiserte enzymer, for å beskytte seg mot restriksjons
enzymene og dermed unngå oppklipping. Disse
enzymene forandrer strukturen på DNA på de
steder som vanligvis gjenkjennes av endonukleasene.
Restriksjonsenzymene
(f.eks.
EcoRI, HaeIII, HindIII; hvis navn er konstruert ut
fra et spesielt nomenklatur system) er nå viktige
redskaper i rekombinant DNA teknologien. To
hovedtyper er kjent: (a) Type 1 restriksjons
endonuklease, som gjenkjenner et spesifikt sted
på DNA, men gjør et dobbelttrådet kutt et eller
annet sted i nærheten uten noen spesifisitet mot
det sted som kuttes, og (b) Type II restriksjons
endonuklease, som gjenkjenner et sted på DNA
og kutter spesifikt på dette stedet. (Exonukleasene fjerner nukleotidene fra enden av en
DNA kjede.) Endonukleaser er viktige i
kloningsarbeid, genkartlegging og DNA sekvensanalyser da de produserer karakteristiske og
unike fragmenter for et gitt DNA molekyl. Mange
hundre restriksjons enzymer fra forskjellige arter
og bakteriestrainer er kjente, renset og fått
kløvningsstedet bestemt.
RESTRICTION FRAGMENT: Restriksjons fragment, fragment av et DNA molekyl som har blitt
kløvet av et restriksjons enzym (restriksjons
endonuklase). Restriksjons enzymer er meget
spesifikke da de gjenkjenner spesielt korte,
spesifikke DNA sekvenser (restriksjonssteder)
der begge DNA tråder kuttes. De fleste
restriksjonsteder er palindromiske, dvs. nukleotidsekvensen er er den samme på begge tråder når

den leses i retningen 5’ til 3’ på hver tråd. Mange
kutt kan bli utført av ett restriksjons enzym da
den spesifikke sekvensen kan gjenta seg utallige
ganger langs DNA molekylet, noe som vil gi et
helt sett av restriksjons fragmenter. Samme DNA
molekyl vil alltid gi samme sett av slike
restriksjons fragmenter kuttes det med samme
restriksjons enzym. Restriksjonsfragmentene
som kan videre analyseres ved hjelp av gel
elektroforese, benyttes mye innen rekombinant
DNA teknologi. Se: DNA fingerprinting, Gene
sequencing og Gene cloning.
RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM (RFLP): Restriksjons fragmentlengde polymorfisme, en metode for å studere
forskjeller mellom individer gjennom å påvise og
studere forskjellene i DNA-fragment størrelsene
etter bruk av restriksjons enzymer, dvs. polymorfismen i genomet mellom individer av samme
art basert på varisjonen i lengden på de DNA
fragmentene som kuttes når DNA utsettes for
forskjellige restriksjonsenzymer. Fragmentene
analyseres ved bruk av forskjellige klonete DNA
prober som gjenkjenner spesifikke homologe
DNA fragmenter. To individer av samme art har
tilnærmet like genomer, men vil alltid variere ved
noen nukleotider som kan produsere nye
restriksjonssteder (eller fjerne dem) og dermed gi
forskjellige resultater i båndmønstret i en
«southern blotting» analyse. For enhver gitt
probe (eller gen), er det mulig å teste forskjellige
restriksjons enzymer til en finner en som gir
forskjeller mellom to individer, dvs. en RFLP.
Desto mindre relaterte individene er, jo større er
sannsynligheten for å finne forskjeller som
vanligvis vil skyldes et tap eller innlemmelse av et
nytt restriksjonssted, punktmutasjoner ved
kuttingsstedet eller et resultat av innlemmelse
eller tap av et DNA fragment mellom to bevarte
restriksjonssteder. RFLP utgjør genetiske
markører som kan benyttes til å konstruere
detaljerte genetiske koplingskart (RFLP linkage
maps) for diagnostisk og taksonomisk bruk, eller
for å følge arvefølgen til genetiske sykdommer.
Se: Linkage map, Restriction mapping og
Southern blot.
RESTRICTION MAP (RFLP map): Restriksjonskart, genetisk kart over en DNA sekvens eller et
kromosom (hos eukaryoter) som viser de
stedene som gjenkjennes og kuttes eksperi-
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mentelt av restriksjons endonukleaser. Slike kart
kan f.eks. brukes til å forutsi arv av fenotypiske
karakterer. Se: Restriction enzyme.
RESTRICTION MAPPING (RFLP mapping):
Restriksjons kartlegging, et diagram av et DNA
molekyl som viser stedene der en gitt restiksjons
endonuklease produserer et kutt, dvs. en metode
for å bestemme lokaliseringen av kløvningsstedene til en gitt restriksjons endonuklease på
en deoksyribonukleinsyre molekyl. Gjennom å
kløve DNA ved bruk av forskjellige restriksjons
enzymer individuelt eller i kombinasjon, og
deretter analysere antallet og størrelsen på
fragmentene ved hjelp av gel elektroforese, får
man fram et restriksjonskart som viser arrangementet av restriksjonsstedene i det originale
DNA. Fragmentenes størrelse bestemmes ved å
sammenligne mobiliteten mot DNA fragmenter av
kjent størrelse. Ut fra størrelsen på de forskjellige
fragmentene, kan posisjonene til restriksjonsstedene deduseres. Fragmentene kan gjøres
synlige enten gjennom farging med ethidium
bromid eller, for fragmenter som er endemerket,
ved autoradiografi. Se: Restriction enzyme.
RESTRICTION SITE (Restriction enzyme
cutting site): Restriksjons sted, den spesifikke
basepar-sekvensen
(nukleotid
sekvensen,
vanligvis 4 - 8 bp) i et DNA (eller RNA) molekyl
som gjenkjennes og kan kløves av en
restriksjons endonuklease, et restriksjons enzym.
De to trådene kan kuttes direkte motsatt for
hverandre (blunt ends) eller forskjøvet for
hverandre (sticky/cohesive ends), avhengig av
hvilket enzym som er benyttet. Se: Restriction
enzyme.

mellom det første og siste punktet i en
vektoranalyse; (4) Vektoren som utgjør summen
av et gitt sett av to eller flere komponentvektorer
som virker på samme punkt.
RESUPINATE: Det å ha en tilsynekomst som
man er omsnudd, omvendt eller har oppsiden
ned.
RESURGE: Gjennoppstå, dukke opp igjen.
Resurgence, stå opp igjen til et nytt liv av aktvitet
eller betydning.
RESURRECT: (1) Kalle til live igjen, gjenopplive;
(2) Grave opp igjen, bringe til syne igjen, til bruk
igjen.
RESUSCITATE: (1) Gjenopplive, livne opp igjen,
komme til live, få tilbake bevisstheten eller andre
tegn på liv; (2) Gjenopprette for bruk, sette i gang
igjen, få styrken og vitaliteten tilbake.
RETARD: Forsinke, forhale, hefte, hemme,
hindre, holde tilbake, bremse, sakne eller indre
fremskritt, stille tilbake (ur).
RETARDATION: (1) Handlingen, prosessen eller
tilstanden å være forhindret; (2) Den utstrekning
noe er holdt tilbake, forsinket eller utsatt; (3)
Hindring, noe som hindrer, forsinker; (4)
Retardasjon, bremsing, avtagende hastighet; (5)
Intellektuell funksjonshemning, udugelighet; (6)
Innen evolusjon, reduksjon i hastigheten av den
ontogenetiske utvikling av gitte karaktertrekk slik
at disse opptrer senere i utviklingen has
etterkommerne enn hos opphavet.
RETECIOUS: Som har form som et nettverk

RESULT: (1) Resultat, utfall, utslag, virkning, ting
som er forårsaket eller produsert av noe annet,
skje som et utkomme eller konsekvens av noe;
(2) Informasjonsenhet oppnådd gjennom eksperiment eller annen vitenskapelig metode, å ende
på en spesiell måte; (3) Innen matematiikk, en
kvantitet eller et uttrykk (formel) oppnådd
gjennom kalkulasjon.
RESULTANT: (1) Resultant, avledet, skjer eller
produsert som et resultat av noe; (2) Summen av
et system av krefter som virker sammen;
resultanten av mekaniske krefter som virker i
forskjellige retninger; (3) Avstanden og retningen

RETICENT: Taus, fåmælt, ordknapp, forbeholden, forlegen.
RETCH: Kaste opp, brekke seg, forsøke å spy.
RETICULATE: Nett-formet, gitter-formet, sammenvevd, retikulært, noe som ligner eller er
formet som et nett. Se: Retiform.
RETICULATE EVOLUTION (Reticulation): Retikulær evolusjon, sammensmeltningen av forskjellige utviklingslinjer i et fylogenetisk tre,
generelt gjennom hybridiseringer mellom arter
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(lateral gen overførsel) eller innen arten slik at et
nettverk av relasjoner dannes. Det forekommer
spesielt gjennom fordobling av kromosom antallet
og ved polyploidi, som er spesielt vanlig hos
planter. Retikulær evolusjon er uvanlig has
flercellede dyr.

bølgelengder av lys (rødt, grønt og blått). Se:
Rods og Cone.

RETICULOCYTE: Reticulocytt, umoden rød
blodcelle uten kjerne og som nettopp er dannet
fra en erythroblast.

RETORSE: Dreid, vendt; rettet bakover. Se:
Antrorse og Detrorse.

RETICULO-ENDOTHELIAL SYSTEM: Reticuloendoteliale system, et nettverk av vev og celler
(fagocytter, makrofager og deres forløpere,
monocyttene) som forekommer i hele kroppen
hos virveldyr, og spesielt i blodet, det generelle
bindevevet,
benmargen,
leveren,
milten,
lymfeknutene og lungene, og som fjerner
fremmede partikler fra blodet eller lymfen og som
er viktige for kontroll av infeksjoner. Dessuten
omdanner disse cellene ødelagte blodlegemer til
gallepigmenter.
RETICULOSOME: Cytoplasmisk inklusjon som
man antar er involvert i membran dannelser.

RETINITIS: Betennelse i netthinnen.
RETINOL: Se: Vitamin A.

RETORT: Destillasjonskolbe, laboratorie-pparat
som består av en glassbeholder med en lang
hals.
RETRACTILE: Inntrengbar, retraktil, det å være i
stand til å kunne bli dratt tilbake eller inn i (f.eks.
inn i en kropp eller et hylster). Se: Eversible og
Introvert.
RETRACTOR: Retraktor, enhver muskel som
tjener til å returnere et organ til sin opprinnelige
posisjon.
RETRO-: Prefiks som betyr bak-, tilbake.
RETROARCUATE: Kurvet eller bøyd bakover.

RETICULUM: (1) Nettverk, et nettverk av
anastomoserende fibre og rør; (2) Nettmagen,
den andre av fire rom som utgjør drøvtyggernes
magesystem (Se: Rumen).

RETROCESSION: Handlingen å rygge, det å
bevege seg bakover.

RETIFORM: Det å ha form som et nett, nettaktig.
Se: Reticulate.

RETROGRESSION: Tilbakegang, tilbakeskritt,
tilbakegående bevegelse, vende tilbake til et
tidligere og mindre komplekst nivå av organisering eller utvikling.

RETINA: Retina, netthinne, den lys-sensitive
indre membranen bak i øyet som utgjør nervevevet der lyset fokuseres. Retina har to lag, det
ytre er pigmentert for å forhindre en tilbakerefleksjon av lyset, det indre inneholder nerver,
blodårer og lys-sensitive celler (staver og tapper)
som når de blir belyst, gjennomgår kjemiske
forandringer som medfører elektriske signaler
langs de optiske nervefibrene til hjernen. Det
finnes i hvert menneskeøye, ca. 120 millioner
staver (rod cells) som er følsomme for lave
lysintensiteter, men som ikke kan gi klare bilder
eller påvise farger. Det er de 6 millioner tappene
(cone cells) som for det meste er konsentrert i de
sentrale områdene av øyet (fovea), som gir
detaljene og fargesynet. Tappene i menneskets
øyer inneholder tre forskjellige synspigmenter,
der hvert enkelt responderer til forskjellige

RETROINFECTION: Retroinfeksjon, infeksjon
hvor larvene til en parasitt blir infeksiøse og kan
infisere samme vert uten å forlate denne. Se:
Autoinfection og Reinfection.
RETROFLECTED: Det å være bøyd eller vendt
bakover; det å være bøyd i forskjellige retninger.
RETROGRESSIVE (Regressive): Retrogressiv,
prosess som medfører tilbakevending til enklere
former eller tilstander, fra en høyere til en lavere
nivå av organisering, eller fra en bedre til en
verre tilstand. Se: Retrogressive evolution.
RETROGRESSIVE EVOLUTION (Regressive
development): Retrogressiv evolusjon, en utviklingsmessig evolusjonær trend der organismen

483

blir enklere spesielt gjennom et komplett eller
delvis tap av én eller flere strukturer. Se:
Retrogressive og Regressive evolution.
RETROJECTION: (1) Kaste noe bakover; (2)
Innen medisin, vaske en kanal eller et hulrom
med en injisert veske innenfra og ut.
RETROPOSITION: (1) Retroposisjon, innlemmelse av et DNA fragment i et kromosom etter en
revers transkripsjon, dvs. transkripsjon av RNA til
DNA med påfølgende innlemmelse på et nytt
sted i genomet; den overflyttede sekvens kalles
retrotransposon. En regner at retroposisjon er en
evolusjonær mekanisme som medfører fordoblinger og rearrangeringer av sekvenser og
som derfor også vedlikeholder den dynamiske
tilstanden til det eukaryotiske kjernegenomet; (2)
Enhver forskyvelse bakover (retrodisplacement).
Se: Retrotransposon og Transposon.
RETRORSE: Snudd, bøyd eller rettet bakover.
Se: Antrorse og Detrorse.
RETROTRANSCRIPTION: Se: Reverse transcription.
RETROTRANSPOSON (Alu element, Retroposon): Retrotransposon, ethvert genetisk
element som kan gjennomgå en forflytning fra et
sted til et annet sted i genomet i en celle gjennom
dannelse av en et mellomliggende RNA transkript
som ett kopi av DNA i det bevegelige elementet
kan dannes ved hjelp av revers transkriptase for
så og bli innlemmet på et annet sted i genomet;
DNA sekvenser i eukaryotiske kromosomer som
er produsert fra RNA via revers transkripsjon. Se:
Alu element, Reverse transcript og Retroposition.
RETROVIRUS (RNA tumor virus): Retrovirus,
virus i familien Retroviridae der det genetiske
materialet består av RNA og der enzymet revers
transkriptase benyttes for å lage DNA kopier for
integrering i vertscellens kromosomer, dvs.
enkelttrådet RNA som koder for et virus enzym
(RNA-avhengig DNA polymerase) som overfører
(transkriberer) RNA til DNA slik at et dobbelttrådet DNA kopi av virus RNA (proviral DNA) kan
integreres i vertens genom. Prosessen er altså
motsatt den vanlige informasjonsflyten fra DNA til
RNA. Etter revers transkripsjon og integreringen i
vertens DNA, blir kopiet benyttet som en templett

for produksjonen av nye RNA kopier av viruset.
Retrovirus ligner de flyttbare genetiske elementene og kan derfor benyttes som naturlige
vektorer for introduksjon av fremmed DNA inn i
genomet til virveldyr. Heldigvis smitter retrovirus
dårlig, slik at det vanligvis kreves nær kontakt
med blod (eller spermier, melk, spytt) fra en
infisert vert, for at en infeksjon skal kunne skje.
Men
flere
typer
celler
kan
infiseres,
inkubasjonsperioden er vanligvis meget lang og
immunsystemet er ofte ikke i stand til å bekjempe
disse formene for virus. Retrovirus kan også
forårsake kreft i dyr da de kan inneholde
kreftforårsakende gener (oncokener) som aktiveres når viruset går inn i en vertscelle og starter
og replikere. Endogenous retrovirus utgjør
retrovirus (retrogener) som er en normal del i
cellene og nedarves etter Mendels lover, og kan
uttrykkes under visse betingelser. Slike virus er
vanligst hos dyr. Exogenous retrovirus omfatter
tre underfamilier: Oncovirinae (RNA tumour virus
group), Lentivirinae (slow virus group, HIV1 og
HIV2 hører hit) og Spumavirinae (foamy virus
group). Se: Reverse transcription.
RETURN PERIOD: Gjentaksintervall, gjennomsnittstid mellom hver gang en hendelse inntreffer.
RETUSE; Som ender i en rund ende eller apeks
med en liten fordypning.
REVEAL: (1) Åpenbare, gjør kjent gjennom guddommelig inspirasjon; (2) Avsløre, gjøre noe
hemmelig eller gjemt offentlig eller generelt kjent;
(3) Vise, åpne opp for beskuelse.
REVERBERATION: (1) Det å gi gjenlyd, ljome,
tilstanden å være en gjenklang; forlengelsen av
en lyd (resonance); (2) Kontinuerlig effekt,
tilbakeslag, ettervirkning (repercussion); (3) Ekko,
gjenlyd, gjenklang, klang, vedvaring av en hørbar
lyd etter at lyskilden har opphørt å sende ut lyd.
Reverberation time (RT), den tiden i et rom det
tar før et lydtrykksnivå har falt 60 dB fra sitt
steady-state nivå når lydkilden plutselig blir taus.
Det utgjør et mål på vedvarigheten av en lyd i et
rom og grad av alkustisk absorpsjon i rommet.
Hvis tidsforskjellen mellom mottaket av en
direktesendt lyd og dets ekko, er mindre enn ca.
1/15 sekund vil et ekko oppstå, og en rekke
ekkoer vil gi følelse av en kontinuerlig lyd med
avtagende intensitet. Ett til ca. 2½ sekund regnes
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som en optimal periode; rom med lang
gjenklangstid er oppholdsrom. Verdiene bør være
lave ved tale og lett musikk, men høye for
orkestre og tilsvarende musikkuttrykk. Generelt
er optimumperioden proporsjonal med rommets
lineære dimensjon. I auditorier og konsertsaler er
riktig akustikk meget viktig. Se: Decibel og Echo.

REVERSE OSMOSIS: Revers osmose, en måte
å adskille løsninger på slik som sukker i vann
eller salt i vann (avsalting) og ved å benytte en
semi-permeabel membran og sette trykk til
løsningen. Se: Desalination og Osmosis.

REVERSABILITY: (1) Reversibilitet, omstøtelighet, det å kunne vendes; (2) Innen kladistikk, den
egenskap et karaktertrinn i en transformasjonsserie har til å forandre seg tilbake til sin
opprinnelige tilstand.

REVERSE TRANSCRIPTASE (RT, RNA-dependent DNA polymerase): Revers transkriptase, et
enzym som retrovirus benytter for å lage DNA
kopier av sitt RNA genom som et steg i replikasjonssyklus; RT enzymet som forekommer i
retrovirus, katalyserer dannelsen av dobbelttrådet DNA fra en enkelttrådet, komplementær
RNA som templett (revers transkripsjon).
Prosessen medfører at virus genomet kan
introduseres inn i vertens DNA og replikeres
sammen med vertens genom. Enzymet som
forekommer hos visse RNA (tumor) virus
(Retroviridae) og er et nøkkelenzym for gjennomførelse av livssyklus, har funnet vid
anvendelse innen rekombinant DNA teknologi for
produksjon av komplementært DNA (Se: cDNA)
til (en renset mengde av) et spesifikt mRNA, som
deretter kan inkorporeres i plasmider eller
kunstige gener. Funksjonen til revers transkriptase er lik den hos andre DNA polymeraser, men
kan ikke selv starte en polymerisering, til det
behøves en primer. Se: Primer og Retrovirus.

REVERSAL: (1) Omstøtelse, vending, kuvending, tilbakevending, oppheving, handlingen eller
prosessen å vende om (Se: Reversion); (2)
Fremkalling, overføringen av et fotografisk
negativ til positivt bilde eller vice versa (Se:
Photography); (3) Omslag, en vending eller
forandring (og ofte til noe verre); (4) Reversal,
den sekundære tilsynekomst av en tilsynelatende
«primitiv» karaktertilstand som ikke er homolog
med den aktuelle plesiomorfe tilstanden. Innen
kladistikk vurderes tilstanden som apomorfisk,
den bare ser plesiomorfisk ut. Det akvatiske livet
til hvaler er en reversering, og derfor en
autapomorfi.
Vanligvis
representerer
en
reversering, sekundære tap eller reduksjoner av
f.eks. strukturer som ben og øyer, eller
tilbakekomst av relativt enkle strukturer pga.
genetisk reaktivering av gener eller evolusjonær
konvergens. Eksempler finner man blant f.eks.
parasitter og grottedyr.
REVERSE: 1) Motsatt, motsetning, omvendt, det
motsatte av en tidligere eller normal situasjon,
gjøre noe motsatt av hva det var; (2) Reversering, revers, kuvending, vende om, rygge,
bevege seg bakover; (4) Omvendt, snu noe den
andre veien rundt, opp eller innsiden ut,
endevende; (3) Bakside; (4) Omslag, uhell,
motgang; (5) Forkaste, omstøte, annulere.
REVERSE MIGRATION: Tilbakemigrasjon, det
fenomen at f.eks. fugler plutselig kan fly i motsatt
retning av forventet under en spesiell migrasjon,
noe som kan skyldes en eller annen instinktiv
reaksjon på enkelte faktorer i omgivelsene.
REVERSE MUTATION: Se: Back mutation.

REVERSE PINOCYTOSIS: Se: Emiocytosis.

REVERSE TRANSCRIPT: Reverst transkript,
DNA sekvens som er produsert fra en RNA
sekvens ved hjelp av revers transkripsjon. Se:
Reverse transcription.
REVERSE TRANSCRIPTION (Retrotranscription): Revers transkripsjon, RNA rettet DNA
syntese, produksjonen av et molekyl av DNA fra
en komplementær RNA templett ved hjelp av
revers transkriptase. Se: Reverse transcriptase.
REVERSIBLE PROCESS: Reversibel prosess,
enhver prosess der systemets variabler kan bli
forandret på en slik måte at de gjennomløper de
samme verdier i motsatt retning, når prosessen
reverseres. Enhver prosess der det ikke er mulig,
kalles en irreversibel prosess.
REVERSION: (1) Vending, omvending, snu seg
bort eller i motsatt retning (Se: Reversal); (2)
Omkasting, reversering, tilbakefall, tilbake-
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vending til en tidligere original tilstand,
opprinnelig form, tro eller interesse; (2) Gjennomgang; (3) Innen genetikk, gjenopprettelse av en
mutasjon tilbake til villtype genotypen (eller
fenotypen) gjennom en ny mutasjon. Prosessen
restaurerer den opprinnelige genotypen (eller
fenotypen) (Se: Back mutation og Revertant); (3)
Innen botanikk, naturlig vegetasjon som etablerer
seg etter at menneskets påvirkning har opphørt;
det å gå fra kultivert til vill tilstand; (3) Innen
jordforskning, forandringen av essensielle
plantenæringsstoffer fra en løselig til en ikkeløselig form pga. kjemiske reaksjoner i jorden.
REVERTANT: Revertant, mutant som er identisk
med vill-typen, et allel som har gjennomgått en
tilbakemutasjon (reverse mutation, supressor
mutation) eller et individ som bærer et slikt allel.
Se: Back mutation og Reversion.
REVIEW: (1) Gjennomgå, gjennomsyn, se igjennom, studere eller eksaminere igjen; (2) Betrakte
tilbakeskuende, se tilbake på, tilbakeblikk; (3)
Bedømme, inspisere, mønstre, eksaminere for å
gi kritikk eller korreksjon; (4) Anmelde, skrive
eller gi en kritisk anmeldelse (review) på noe; (5)
Evaluere, mønstre, bedømme om noen feil er
begått; (6) Magasin, tidsskrift, revy.
REVIEWER: Anmelder, kritiker, bokanmelder, en
som skriver anmeldelser (reviews) f.eks. for
magasiner, journaler eller aviser. Reviser,
korrekturleser.
REVISION: (1) Revidering, handlingen eller
prosessen å revidere; (2) En revisjon, rettelse,
korrektur, revidert eller ny korrigert versjon av
noe skrevet, f.eks. en artikkel eller bok; (3) Innen
taksonomi, en ny kritisk vurdering av tidligere
data og kunnskaper om et takson i lys av ny
forskning, nytt materiale eller nye tolkninger.
REVIVAL: (1) Gjenoppliving, gjenoppblomstring,
hendelsen eller tilstanden å være gjenopplivet;
(2) Gjenopplive, restaurasjon av noe gammelt
eller tidligere tilsidesatt; (3) Reprise, gjenopptagelse, ny presentasjon av en eldre presentasjon eller en tidligere lik produksjon; (4) Oppstandelse, oppvåkning med tanke på religionsinteresse, religiøs tro.

REVIVESCENCE: (1) Innen biologi, gjenopprettelse til liv eller ånde; animasjon; (2) Det å
forlate eller avslutte en hiberneringsfase eller
annen form for dvale eller hvile (Se: Revival).
REVOLUTE: Krummet, krøllet; rullet bakover
eller nedover. Se: Involute.
REVOLUTION: (1) Revolusjon, omveltning,
tvangsmessig omvelting av den sosiale orden i
favør av et nytt system; (2) Omdreining, omgang,
én rotasjon, bevegelsen et legeme har rundt en
akse eller et ytre punkt; (3) Innen astronomi,
omløp, den orbitale, sirkulære eller elliptiske
banen himmellegemer har rundt sitt massesenter
(rotation, deres omdreining rundt aksen).
REVULSION: (1) Omslag, plutselig eller sterk
reaksjon eller forandring i følelser, spesielt
tilknyttet avsky, vemmelser (disgust, loathing); (2)
Innen medisin, avledende middel, avledning av
smerte, eller reduksjonen av en overfladisk
inflammasjon i en eller annen kroppsoverflate
ved hjelp av en agens påsmurt lokalt for å
redusere inflammasjonen i de nærliggende
strukturene; (3) Tilbaketrekning, snu seg bort fra
noe (withdrawal).
REWRITE: (1) Skrive et svar, besvare; (2)
Revidere, skrive om igjen, omskrive, omarbeide,
gjøre en revisjon, spesielt til en forbedret utgave;
(3) Sammenskrive et materiale i en form for
publisering i f.eks. en journal, magasin eller avis;
(4) Lagre en forandret fil over en tidligere lagret fil
på samme lagringssted i en harddisk.
RF: Se: Recombination frequency og Release
factor.
R FACTOR: Se: R Plasmid.
RFLP: Se: Restriction Fragment Length Polymorphism.
RFLP MAP: Se: Restriction map.
RFLP MAPPING: Se: Restriction fragment length
polymorphism og Restriction mapping.
RFLP MARKER: RLFP markør, molekulær
markør som er spesifikk til en enkelt klon /
restriksjons enzym kombinasjon; en RLFP probe
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er en merket DNA sekvens som hybridiserer med
en eller flere segmenter av en fordøyd DNAprøve atter separasjon ved gel elektroforese, og
som da kan vise det unike (blotting) mønster som
er karakteristisk for en spesiell genotype eller
spesifikt locus. Se: Se: Probe og Restriction
fragment length polymorphism.

RHENIUM: Rhenium (Re), sølv-hvitt metallisk
overgangsgrunnstoff med atomnummer 75 i
grunnstoffenes periodesystem, atommasse (u)
186,2, smeltepunkt 3 180oC og kokepunkt 5
620oC. Rhenium brukes i visse legeringer og
danner en rekke komplekser.
RHEO-: Prefiks som betyr strøm, flytende.

RH: Se: Humidity.
RHABD-: Prefiks som betyr en stav, kjepp.
RHABDIFEROUS CELL: En celle som sekrerer
mukopolysakkarider.
RHABDITIFORM: Det å ha form som en stav
eller stang.
RHABDITIFORM LARVA: Første-stadiums larve
hos rundmarker hvor svelget (oesophagus) har
en fremre og en bakre oppsvulming. Se: Filariform.
RHABDOMYOMA: Ufarlig (benign) svulst (tumor)
i stripet muskulatur.
RHABDOVIRUS: Vidt utbredte RNA virus i
familien Rhabdoviridae med stav-lignende form,
viruskappe og et genom som består av en enkelttrådet RNA og som kan gi opphav til en rekke
sykdommer inkludert rabies (Se: Rabies), egtvedsyke (viral hemoragisk septikemi) og IHN
(infeksiøs hematopoietisk nekrose) hos laksefisk.
RHAGON: Larvestadiet til en svamp.
RHAMNOSE (Rha, Rham): Naturlig forekommende krystallinsk sukker (C6H1205) som er
vidt utbredt i planteriket, men vanligvis bundet til
andre sukkerstoffer i naturen. Rhamnose er også
en komponent i den ytre cellemembranen hos
Mycobacterium som omfatter organismen som
forårsaker tuberkulose.
RHAMPHOID: Det å ha form som et nebb eller
munn.
RHEIDITY: Prosessen når materialer deformeres
ved plastiske strømninger eller forandringer, som
ved isbreer og fjellfoldinger. Se: Rheology.

RHEOCRENE: Kilde som strømmer fra en
definert åpning inn i en kanal.
RHEOGAMEON: Se: Polytypic species.
RHEOLOGY: Rheologi, studiet av væskebevegelser og deformasjoner, omfatter den del
av limnologien som befatter seg med rennende
vann eller plastisk fast materiale (isbreer). Et
rheometer måler strømegenskapene hos faste
materialer gjennom å registrere påvirkningene,
motstanden og tiden.
RHEOPHILOUS (Rheophile, Rheophilic, Rheophily): Rheofil, som lever og trives i rennende
vann eller har en affinitet til rennende vann. Se:
Rheophobe.
RHEOPHOBE: Rheofob, manglende toleranse til
rennende vann eller som hemmes i rennende
vann. Se: Rheophilous.
RHEOPHYTE: Rheofytt, plante som lever i
rennende vann.
RHEOPLANKTON: Rheoplankton, planktoniske
organismer som forekommer i rennende vann.
RHEOPOSITIVE: Rheopositiv, sensitiv til strøm,
organismer som viser en eller annen adferdsmessig respons til vann- eller luftstrømmer.
RHEORECEPTIVE: Rheopreseptiv, sensitiv til
vann- eller luftstrømmer. Rheoreceptor, sensorisk
struktur som signaliserer tilstedeværelsen eller
styrken på en vann- eller luftstrøm.
RHEOSTAT: Rheostat, variabel elektisk motstand (variable resistor) som er innskutt i en krets
for å kunne variere strømmen som går gjennom
kretsen. Potentiometers, spenningsmålere, fysisk
små rheostater.
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RHEOTACTIC: Rheotaktisk, orienterings- eller
bevegelsesrespons i relasjon til påvirkningen fra
en vann- eller luftstrøm. Se: Taxis.
RHEOTAXIS: Rheotaxis, rettet respons hos en
bevegelig organisme i relasjon til vann- eller
luftstrømmer, enten mot strømmen (positiv
rheotaxis) eller fra strømmen (negativ rheotaxis).
Se: Aerotaxis og Taxis.
RHEOTROPISM: Rheotropisme, orienterende
respons hos en organisme (plante eller
fastsittende dyr) i forhold til en vann- eller luftstrøm; effekten av en vannstrøm på retningsveksten hos planter. Se: Tropism.
RHEOXENOUS: Som kun leilighetsvis forekommer i rennende vann.
RHESUS SYSTEM (Rhesus factor, Rh factor,
Rh system): Rhesus system, Rh faktor, et
system for inndeling av blod i blodgrupper basert
på tilstedeværelsen eller fraværet av antigener
(proteiner) på overflaten av de røde blodlegemene. Navnet stammer fra rhesus aper, der
disse blodfaktorene først ble påvist. Flertallet
mennesker har en Rh faktor og er da enten Rh
positive (de fleste) eller Rh negative; de uten
denne faktor er Rh-. Disse antigenene er under
kompleks genetisk kontroll: Hvis en Rh+ gir blod
til en Rh- vil den med Rh- utvikle anti-Rh
antistoffer. En ny blodoverføring vil da medføre
en agglutinering av blodlegemene og dermed
være meget alvorlig. Hvis en Rh- mor har et Rh+
foster, kan hun produsere antistoffer mot
fosterets blod hvis dette krysser placenta på en
eller annen måte noe som igjen kan gi
hemolytiske sykdommer hos ungen. Det er
vanligvis ikke et problem ved første fødsel, da
antistoffene dannes sakte. Men antistoffene
fortsetter å bygge seg opp etter fødselen og et
nytt Rh+ barn kan derfor raskere angripes av de
antistoffene som når fosteret. Resultatet er store
skader på barnet hvis ikke barnets blod byttes
med Rh- blod. Se: Agglutination.
RHEUM: Snue, slim, vandig eller tynn mukøs
utflod fra fra de mukøse mebraner spesielt i
øynene eller nesen.
RHEXIGENOUS: Som er dannet etter brudd eller
brekkasjer; sundriving av celler.

RHEXISTASIS: Rhexistase, sammenbruddet i en
tilstand av biologisk likevekt mellom jord,
vegetasjon og klima, spesielt pga. erosjoner eller
klimaforandringer. Se: Homeostasis.
RHIN- (Rhino-): Prefiks som betyr nese.
RHINE: (1) Grøft, vanngrav, veit; (2) Rhinen,
1320 km lang elv i Vest-Europa som renner fra
sør-vestre Sveits til Nordsjøen i Nederland.
RHINITIS: Inflammasjon av de mukøse
membranene i nesehulen, forekommer f.eks.
under forkjølelse og ved allergiske reaksjoner
under høysnue.
RHINOVIRUS: Rhinovirus, slekt i familien Picornaviridae som infiserer de øvre luftveier hos
pattedyr; omfatter den vanligste årsaken til
forkjølelse (og munn- og klovsyke) som kan
skyldes mer enn 100 forskjellige serotyper. Alle
aldersgrupper kan infiseres; infeksjonen er
endemisk med de hyppigste infeksjonene i løpet
av høst og vår i tempererte områder. Spredningen skjer gjennom nærkontakt og dråpesmitte.
Inkubasjonstiden er 2 - 4 dager, der en infisert
antagelig er infeksiøs fra første dag til så lenge
kliniske symptomer finnes.
RHIPIDO-: Prefiks som betyr en vifte.
RHITHROUS: De øvre, høyereliggende, hurtigflytende deler av elver. Se: Potamous.
RHIZANTHOUS: Planter som produserer blomster som synes å stamme direkte fra roten.
RHIZO-: Prefiks som betyr en rot.
RHIZOBENTHOS:
som er rotfaste.

Rhizobenthos,

organismer

RHIZOBIUM: Rhizobium, slekt av Gram-negative
bakterier som er vanlig i jorden og som kan leve
symbiotisk i rotknollene de danner hos planter
hvor de fikserer atmosfærisk nitrogen. De
frittlevende artene i slekten er antatt og ikke
kunne fiksere nitrogen.
RHIZOCARPOUS: (1) Planter som har flerårige
røtter, men årlige stilker og bladverk; (2) Flerårige
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urter eller krydderplanter som produserer
blomster og frukt både over og under bakkenivå.

angripes ikke av syrer, men reagerer med ikkemetaller som oksygen og klor.

RHIZOGENIC: Produsere røtter, relatert til eller
det å stimulere dannelse og vekst av røtter.

RHODOPLAST: Rød plastid, membranbundet
fotosyntetisk struktur hos rødalger som gir algene
deres karakteristiske farge.

RHIZOMORPHOUS: Det å ha form som en rot.
RHIZOPHAGOUS: Som eter røtter.
RHIZOID: Rot-lignende strukturer, slanke,
cellulære utvekster (filamenter) som vokser ut fra
alger, sopp eller gametofytten hos moser,
levermoser og bregner, og som vanligvis benyttes til feste (oppankring) og for å øke overflatearealet for opptak av vann og næringsstoffer.
RHIZOME: Rhizom, rotstokk, horisontal undergrunnsstengel hos planter, og som sender ut
røtter og skudd fra nodene; lik potetplanten med
de oppsvulmede potetene i endene av røttene
eller som hos bregnene der kun bladene stikker
opp i luften.
RHIZOMENON: Alle organismer som er rotfaste i
et substrat (jorden). Se: Ephaptomenon og
Planomenon.
RHIZOPHAGOUS: Som eter røtter.
RHIZOPHILOUS: Det å vokse og trives på røtter.
RHIZOPLEUSTOHELOPHYTE: Rotfast plante i
jorden eller i bunnsedimentene på grunt vann
med en flytende stengel og blad-bærende skudd
som er i ferd med å vokse fram.
RHIZOSPHERE (Root zone): Rhizosfæren,
miljøet som omfatter den del av jorden som er
modifisert pga. planterøttenes påvirkning; jorden i
den umiddelbare omgivelse til planterøttene som
er påvirket strukturelt eller biologisk av disse
røttene. Se: Phyllosphere.
RHIZOTAXIS:
planterøtter.

Det

romlige

arrangement

av

RHODOPSIN (Visual purple): Rhodopsin, det
lys-sensitive pigmentet som finnes i stavene
(rods) i retina hos virveldyrene (Se: Retina). Det
består av et protein (opsin) knyttet til et ikkeprotein, en kromatofor (retinal) som er et derivat
av vitamin A. Lys som treffer stavene (rod cells)
absorberes av retinal som medfører en
forandring i formen under fraskillelse av opsinkomponenten som igjen initierer overførselen av
en nerveimpuls til hjernen. Rhodopsin har et
absorpsjons maksi-mum på 500 nm; den store
følsomheten medfører at en kan se i meget svakt
lys, med andre ord, ha nattsyn.
RHOIUM: Elve- eller bekkesamfunn.
RHOMB: Rombe, sammenhengende geometrisk
figur som består av fire like lange linjestykker der
hvert av linjestykkene har en motstående side
som er parallell med seg selv. En rombe med
rette vinkler (4 x 90°) er et kvadrat. Alle romber er
parallellogrammer, men et parallellogram er en
rombe hvis, og bare hvis, de to diagonalene står
vinkelrett på hverandre. Se: Quadrilateral,
Rectangle, Square, Trapeze og Triangle.
RHOMBOGEN: Rhombogen, fase eller stadium i
livssyklus hos mesozoer (dicyemide) som er
dannet gjennom akkumulering av matreserver
hos en nematogen. Se: Nematogen.
RHOMBOID (Rhomboides, Rhombus): Rombeformet, parallellogram med alle sider like lange
tilsvarende et kvadrat, men uten rette vinkler. Se:
Rhomb og Rhomboidal.
RHOMBOIDAL: Rombe-lignende i form, men
med ulike lange sider. Se: Rhomb og Rhomboid.
RHOOPHILOUS: Det å leve og trives bekker.

RHODIUM: Rhodium (Rh), sølv-hvitt metallisk
overgangsgrunnstoff med atomnummer 45 i
grunnstoffenes periodesystem, smeltepunkt 1
966oC og kokepunkt 3 727oC. Rhodium brukes
innen smykkeindustrien og optikken. Rhodium

RHOOPHYTE: Rhoofytt, bekkeplante.
R-horizon: Grunnfjellet under et jordprofil. Se:
Soil horizons.
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RHP: Se: Resource-holding potential.

RIBONUCLEASE: Se: RNase.

RHUBARB: Rabarba (Rheum rhabarbarum), en
hardfør, mat- og medisinplante (staude) i
slireknefamilien (syrefamilien, Polygonaceae)
som opprinnelig kommer fra de nordlige og
sentrale deler av Asia. Planten kom til Norge på
1700-tallet. Den sure smaken av rabarbra
skyldes hovedsakelig malonsyre, eplesyre
(CH2(COOH)2), men stilkene inneholder også
endel oksalsyre (HOOC-COOH) som kan gi økt
risiko for nyresten.

RIBONUCLEIC ACID (RNA): Ribonukleinsyre,
RNA, ethvert medlem av en klasse av enkelttrådete polynukleotider som inneholder D-ribose
sukker og pyrimidinet uracil; nukleinsyren som
bringer DNA-budskapet ut i de deler av cellen
(cytoplasmaet) der det tolkes og translateres for
dannelse av polypeptider og proteiner ved siden
av å ha en rekke andre viktige funksjoner. RNA
forekommer i tre former: mRNA, rRNA og tRNA
som alle deltar i proteinsyntesen. Se: Messenger
RNA, Ribosomal RNA, Transfer RNA og RNA.

RHYACOPHILOUS: Det å leve og trives i
strømmende vann eller som har en affinitet for
stri strøm.
RHYACOPHYTE: Plante som trives i stri strøm.
-RHYNCH- (-rhyncho-, -rhynchus): Affiks som
betyr snute, nebb.
RHYPOPHAGOUS: Som eter jord, møkk, skitt og
ekskrementer.
RHYTHM: Rytme, regulære periodiske forandringer.
RHYTHMICITY: Se: Periodicity.
RIA: Forkortelse for: Radioimmunoassay (en
teknikk for å bestemme antistoff nivået gjennom
å introdusere et radioisotop-merket antigen for
deretter å måle den påfølgende radioaktiviteten
av antistoff-komponeneten).
RIB: (1) Ribben, sideben, serie av 12 par kurvede ben hos mennesket som strekker seg fra
ryggraden til brystbenet (tilsvarende hos de fleste
vertebrater). Riblet, en liten rudimentær ribbe; (2)
Spant, spile, tilsvarende et ribben brukt til støtte
eller utforming (som i en paraply eller flyvinge);
(3) Mat rundt et ribben; (4) Hovedårene i et blad
eller annet planteorgan; (5) Vits, ertende
bemerkning.
RIBOFLAVIN: Vitamin B2, vannløselig vitamin
som er nødvendig for reparasjon av vevsskader,
kroppens helse, vekst og repoduksjon, og for
produksjonen av røde blodlegemer og karbohydrat metabolismen. Vitaminet er ustabilt i lys.
Se: Vitamin B complex.

RIBONUCLEOPROTEIN (RNP): Protein-RNA
kompleks som dannes under syntesen av RNA
hos eukaryoter. Proteinet er involvert under
pakking og kondenseringen av RNA. Se: RNA.
RIBONUCLEOTIDE: Ribonukleotid, et nukleotid
som inneholder ribose som sitt sukker og som
spesielt utgjør en komponent av RNA. Se:
Nucleotide og RNA.
RIBOPHAGE: Ribofag, et bakteriofag med et
RNA genom.
RIBOSE: Ribose (vanligvis D-ribose), pentose
sukker, et 5-karbon monosakkarid (C5H10O5) som
er spesielt en komponent av RNA og visse
vitaminer og coenzymer. I RNA forekommer
ribose primært som D-ribose (dextrorotatory,
høyredreid); RNA ble oppdaget i 1905 og
forekommer sjelden fritt i naturen. Ribose er
sukker-komponenten i nukleotidene, men spiller
også en viktig rolle i cellens struktur og
metabolisme der ribose er en komponent av
ATP, NADH og flere andre substanser som er
kritiske for metabolismen. Fosforylerte derivater
av ribose (og deoxyribose, C5H10O4), er komponenter i nukleotidene og nukleinsyrene (RNA,
DNA) som bærer den genetiske informasjonen i
kromosomene. Se: DNA og RNA.
RIBOSE-5-PHOSPHATE: Ribose-5-fosfat, en
mellomform i pentose fosfat reaksjonsrekken,
med molekyl formel: C5H11O8P.
RIBOSOMAL DNA (rDNA): Ribosomal DNA,
kromosomale eller ekstrakromosomale DNA
sekvenser som koder for ribosomalt RNA;
refererer til de regioner av DNA som omfatter
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genene for rRNA hos både prokaryoter og
eukaryoter. Hos prokaryoter er 5S, 16S og 23S
rRNA genene koplet, hos eukaryoter er genene
som koder for 17-18S, 5,8S og 25-28S rRNA,
arrangert etter hverandre gjentatte ganger. Se:
DNA og rRNA.
RIBOSOMAL PROTEINS (r-Protein): Ribosomale proteiner, proteinene som sammen med
rRNA danner de to ribosomale hovedkomponentene som er involvert i den cellulære
prosessen kalt translasjon, sammenkoblingen av
aminosyrer til polypeptid kjeder (Se: Translation).
Hos eukaryoter omfatter disse ca. 70 til 80
forskjellige typer; genene for disse proteinene
opptrer ofte i mange kopier, og ofte samlet. Se:
Ribosomal RNA.
RIBOSOMAL RNA (rRNA): Ribosomal RNA, det
strukturelle RNA som danner strukturen til ribosomene sammen med ribosomale proteiner (Se:
Ribosomal proteins); transkripsjonsproduktet av
ribosomal DNA som utgjør en klasse RNA
molekyler kodet i den nukleolar organiserende
regionen, og som spiller en avgjørende rolle for
ribosomenes struktur og funksjon (translasjonen
av mRNA til polypeptider og proteiner). rRNA
forekommer i begge hovedenhetene ribosomene
består av, dvs. i både den store og lille
hovedenheten. Se: Ribosomal DNA, HnRNA,
mRNA, Nucleolar organizer regions, Ribosome,
RNA og tRNA.
RIBOSOME (Palade granules): Ribosom, cellulære organeller i både prokaryoter og eukaryoter
som benytter mRNA templetter til å syntetisere
polypeptider (Se: mRNA), dvs. de er involvert i
oversettelsen (translasjonen) av mRNA til
proteiner. Ribosomene er komplekse, runde
strukturer (ribonukleopartikler) på ca. 10 – 30 nm
i de eukaryotiske cellene, og består av ribosomalt
RNA (Se: rRNA) og diverse ribosomale proteiner
(Se: Ribosomal proteins); RNA molekylene i ribosomene har en karakteristisk størrelse og
basesammensetning. Ribosomene opptrer i et
meget høyt antall i alle typer av celler der de kan
være bundet til det endoplasmatiske retikulum
(ER) eller kjernemembranen, men de kan også
forekomme fritt i cytoplasmaet og forekommer
også i mitokondrier og kloroplaster. Ribosomene
mottar mRNA som er kopiert fra DNA i kjernen,
og danner polyribosomer som oversetter (trans-

laterer) mRNA til protein gjennom å bruke den
kjemisk kodete instruksjonen til å kople
aminosyrene sammen i rett rekkefølge, med
andre ord, de utgjør stedet for aminosyrepolymeriseringen under proteinsyntesen. Ribosomene består av relativt like mengder av
ribosomale proteiner og rRNA hos eukaryoter;
hos prokaryoter utgjør proteinene en tredjedel.
Under translasjonsprosessen festes et enkelt
mRNA molekyl seg til ribosomet og mottar der
tRNA molekyler (aminoacyl-tRNA) som medbringer aminosyrene slik at basesekvensen på
mRNA (den genetiske koden) kan avleses og
oversettes til en aminosyre sekvens, et polypeptid. Selve ribosomet består av to hovedenheter, en liten og en større enhet. Under
proteinsyntesen er funksjonen til den mindre
enheten å holde sammen mRNA og tRNA, mens
den større enheten katalyserer dannelsen av
peptidbindingene i det proteinet som syntetiseres. Ribosomene som omfatter opptil mange
millioner i nesten alle levende celler, omfatter to
typer etter deres S verdi (Svedberg enhet basert
på sedimenteringsraten i en sentrifuge) og der
begge typer omfatter to deler: (a) Den
prokaryotiske typen (70S partikler, består av
underenhetene 30S og 50S, ca. 18 nm i diameter) som finnes spredt fordelt over hele cellen
uten noen spesiell romlig organisering. Denne
typen forekommer også i mitokondriene og
kloroplastene hos eukaryoter, og (b) den eukaryotiske typen (80S partikler, underenhetene 40S
og 60S, ca. 22 nm i diameter) som er produsert i
nukleolus og finnes overveiende i cytoplasmaet
der de enten bundet til ER (rough RNA) eller
forekommer
fritt,
enkeltvis
eller
kjeder
(polysomer) antagelig festet til mRNA. Ribosomene i mitokondriene og kloroplastene er like,
men har allikevel en distinkt forskjellig form fra de
cytoplastiske ribosomene hos eukaryoter da de
ligner den bakterielle typen, spesielt dem i
kloroplastene. Under proteinsyntesen assosieres
ribosomene med mRNA molekyler og danner
vanligvis polysomer (polyribosomer, ergosomer).
Hvert polysom er et enkelt mRNA molekyl under
translasjonsprosessen arrangert langs polypeptidtråden som erter på en snor. Proteiner som
dannes fra de frie ribosomene blir frigjort i
plasmaet, mens membranbundne ribosomer
vanligvis frigir proteiner i sisternene (cisternae) i
ER for transport eller sekresjon. Se: Ergosome
og Protein synthesis.
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RIBOSOME-BINDING SITE (RBS, Ribosomal
binding site, Translation initiation region): En
kort nukleotidsekvens på mRNA som utgjør
stedet for koplingen til ribosomet og som er
påkrevet for å initiere protein translasjonen. Se:
mRNA, Ribosome, Translation og Genetic
translation.
RIBOZYME: Ribozym, RNA molekyl som viser
enzymatisk aktivitet ved å fungere som biologisk
katalysator, spesielt ved å kløyve andre RNA
tråder på spesifikke steder (kan også katalysere
forandringer i egen molekylstruktur).
RICE: Ris (Oryza), betegnelse for både kornet og
planten som hører til gressfamilien (Poaceae) og
som har blitt dyrket i Asia i over 5 000 år. På
verdensbasis er ris et av de viktigste kornslagene
etter mais og hvete, og er hovednæringsmidlet
for ca. 50 % av verdens befolkning. I motsetning
til andre kornslag, er mer enn 95 % av rishøsten
føde for mennesker; i asiatiske språk er «ris» og
«mat» det samme. Ris omfatter ca. 20 arter
hvorav to dyrkes: Oryza sativa (en asiatisk art)
og O. glaberrima (en afrikansk art) der den
asiatiske arten er mest vanlig. Den viktigste
risarten (O. sativa) er ettårig, meterhøy med
enkornete småaks. Etter innhøsting skilles
agnene fra kornet der det vanligste er å polere
risen ved bruk av maskin (dobbelpolering) som
fjerner både agnene og en stor del av kliet. Risen
er da hvit med matt glans, og har mistet mye av
næringsstoffene, særlig tiamin. Enkelpolering er
også mulig slik at bare agnene blir fjernet, denne
risen er brunere og inneholder mer protein,
tiamin, niacin, riboflavin, jern og kalsium.
Populære rissorter er jasminris fra Thailand og
basmatiris fra India og Pakistan. Ris har aldri
vært dyrket i Norge.
RICHNESS: (1) Tilstanden eller kvaliteten å være
rik; (2) Tallrik, eksistere i høye antall, store
mengder (abundant); (3) Produsere store mengder av noe; (4) Behagelig sterk eller dyp, f.eks.
lyd, lukt eller farge; (5) Richness of species,
artsrikhet, antall arter innen et område; vanligvis
brukt som mål på artsdiversitet, men utgjør
egentlig bare et aspekt av diversiteten. Richness
index, artsrikhetsindeksen, et mål på artsdiversiteten (d) kalkulert som d = (S - 1)/log N hvor S er
antall arter i habitatet eller samfunnet og N det

totale antall individer av alle arter (Se: Diversity,
Evenness og Species diversity).
RICHTER SCALE: Richter skala, logaritmisk
skala som ble utviklet (1935) for å måle styrken
på jordskjelv ut fra seismiske forstyrrelser, dvs.
energien som frigjøres fra jordskjelvets senter
(senter i det seismiske sjokket) som bevegelser i
jordskorpen (det i motsetning til Mercellis skala
som måler intensiteten på jordskjelv). Energien
uttrykkes som log E = a + bM, der E er energien
uttrykt i erg, M styrken og der a er 5,8 og b 2,4.
Skalaen er åpen oppover, men går fra 0,5 som
det laveste påvisbare skjelv, til 8,9 som er det
sterkeste jordskjelv som er målt. Den logaritmiske skalaen medfører at et 6,0 jordskjelv er
10 ganger sterkere enn et 5,0 jordskjelv, og et
7,0 jordskjelv er 100 ganger sterkere på Richter
skala. Styrker mellom 6,2 til 7,3 medfører ofte
store skader. Den gjennomsnittlige årlige
energien som frigjøres fra alle jordskjelvene på
jorden, er beregnet til 1025 til 1027 erg. Se: Logaritms.
RICKETS: Rakitt, engelsk syke, stivsyke, en
feilutvikling av benene hos barn som skyldes dekalsifisering pga. mangel på kalsium som
medfører at benene bøyes da de ikke er harde.
Sykdommen skyldes vanligvis kronisk mangel på
vitamin D (calciferol) i maten eller for lite sol, eller
kalsium mangel. Reabsorberingen av fosfat i
nyrene, blir også svekket. Se: Vitamin D.
RICKETTSIA: Rickettsia, klasse av primitive,
meget små (ca. 0.1 µm) mikroorganismer, intracellulære prokaryoter som er obligate parasitter.
Rickettsiene hører til Proteobacteria og formerer
seg som bakterier ved todeling, men til forskjell
fra de fleste bakterier kan de ikke formere seg
utenfor vertscellen. Da de kun kan formere seg
intracellulært i leddyr (flått, lus, lopper) og
virveldyr, inkludert mennesket, har de også blitt
regnet som mellomformer mellom Gram-negative
bakterier og virus. Selv om de ligner store virus,
er de Gram-negative bakterier med sin bakterielignende cellevegg som inneholder mukopeptider
og kan filtreres (i Berkefeld filter) til forskjell fra
virus. Rickettsiene som inneholder både DNA og
RNA og påvirkes av antibiotika, formerer seg i
leddyrene uten tilsynelatende å skade dem.
Leddyr fungerer både som verter, reservoarverter og vektorer for disse organismene.
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Representative rickettsia-sykdommer i mennesket er: Epidemic typhus (høy mortalitet),
Endemic typhus (mildere sykdom), Scrub typhus
(Tsutsugamushi fever, begrenset til Fjerne
Østen), Spotted fever (omfatter flere nært
relaterte sykdommer med forskjellig utbredelse),
Rickettsialpox (i husmus og midd, kun observert i
mennesket i urbane strøk), og Q fever (som kan
overføres til mennesket på andre måter enn via
bitt av leddyr).
RICKETTSIALPOX (Vesicular rickettsiosis):
Mild, men akutt rickettsia-infeksjon i mennesket;
utbredt i USSR, Afrika og det østlige USA.
Skyldes R. akari som overføres gjennom midd
(Liponyssoides sanguineus; syn. Allodermanyssus sanguineus) fra smågnagere. Husmus og
rotter er reservoarverter. Inkubasjonstiden er fra
10 dager til 3 uker. Se: Rickettsia(e).
RICOCHETAL: Hoppende bevegelse pga av
spenninger som oppbygges i elastiske sener og
som plutselig kan utløses og medføre rask
forflytning.
RIDGE: (1) Lang opphøyet del av en struktur; (2)
Rygg, ås, høydedrag, rabbe, lang, smal øvre del
av en kam, topp; (3) Tåkås, møne; (4) Hyppe,
fure, plogfure, ploge slik at det dannes rygger,
plogvelter; (5) Bølgekam; (6) Lang avlang sone
av relativt høyt lufttrykk; (7) Lang, smal fremstående kant, neserygg.
RIFFLE: (1) Elvestryk, danne elvestryk, flyte
over, sandbanke, grunne rett under vannoverflaten, en bølgekrusning i et elvestryk; kruse
seg (ruffle); (3) Bla gjennom noe, fort og tilfeldig
(overfladisk); (4) Stokke kort (shuffle).
RIFT: (1) Rift, revne, spalte, kløft, sprekk, kløyve,
splitte, rive, risse; (2) Brudd i en slektsrelasjon;
(3) Riftdal, langstrakte forsenkninger (kløfter) i
den tynne jordskorpen (litosfæren) pga. parallelle
forkastninger som heller inn mot det innsunkne
området. Riftene dannes ved at jordskorpens ytre
stive skall buler opp og sprekker horisontalt.
Kjente eksempler er midthavsryggene og det 400
mil lange Øst-Afrikanske riftsystemet med de
vulkanske fjellene Kilimanjaro og Mt. Kenya.
RIFT VALLEY FEVER (Enzootic hepatitis): Rift
valley feber, akutt virussykdom (Phlebovirus,

Bunyaviridae) som infiserer mennesker som har
hatt kontakt med infiserte dyr, som kan bl.a. være
sau, kveg, rotter, mus og kameler, og da via stikk
fra infiserte mygg. Utbredt i sørlige og sentrale
deler av Afrika og Egypt. I mennesket likner
symptomene influensa. Sykdommen er alvorlig,
men sjelden fatal.
RIGIDITY: 1) Tilstanden eller kvaliteten og være
stiv, ubøyelig, ikke fleksibel; (2) En som er stiv,
hard, streng, usmidig, ute av stand til forandring
eller tilpasning.
RIGOR MORTIS: Dødsstivhet, stivheten som
skyldes at ATP ikke lengre dannes etter døden,
molekyler som trenges for å gi energi til
nedbrytningen av de forbindelsene som dannes
mellom aktin- og myosin-filamentene i muskelvevet ved muskelsammentrekninger.
RILL: (1) Liten elv, småbekk (brook, rivulet); (2)
Renne, sildre som en småbekk.
RILL EROSION: Bekkeerosjon, erosjonen man
kan se spesielt i kultiverte områder der mange
små kanaler kan dannes av et rennende overflatevann.
RIM: (1) Rand, innfatning, brem, den øvre eller
ytre kanten av et eller annet objekt, spesielt hvis
den er kurvet eller sirkulær; (2) Kante, rande,
innfatte; (3) Den ytre sirkulære delen av et hjul
lengst fra akselen; (4) RIM, Se: Reproductive
isolation mechanism.
RIMATE: Spalteformig, kløftet, sprukket; utstyrt
med et meget trangt hulrom, sprekk (fissured).
RIME: (1) Frost; (2) Rim, rimfrost, rime, dekke
med rim, avsetning av is som består av mer eller
mindre adskilte partikler med små luftlommer
innimellom og som dannes ved rask frysing av
meget små underkjølte vanndråper (Se: Hoarfrost)
RINDERPEST (Cattle plague, Bovine typhus):
Storfepest, akutt, ofte fatal virusinfeksjon (Paramyxovirus) på partåete (Artiodactyla) dyrearter.
Viruset er utbredt i deler av Afrika, Europa og
Asia. Viruset som er et Morbillivirus, infiserer
gjennom inhalering; mortalitetsratene kan være
meget høye.
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RING: (1) Ring, sirkulært arrangement, form,
objekt eller linje; (2) Kampring, kampplass, arena,
bane, manesje; (3) Ring, sirkulært og vanligvis
dyrt metallobjekt ofte besatt med juveler; (3)
Sirkulær bevegelse eller kurs; (4) Sirkelrundt
utstillingsområde; (5) Innen botanikk, årring; (6)
Ringe, klinge, kime, ljome, runge, la lyde, varsle
med ringing; (7) Klang, lyd, ljom, ringing; (4)
Innen kjemi, lukket kjede av atomer i et molekyl
som kan grafisk representere f.eks. et polygon;
(8) Innne kjemi, enhver omdreiing i en spiral eller
helix.
RING CHROMOSOME: Ringkromosom, sirkulært
kromosom som normalt forekommer hos mange
prokaryoter og virus.
RINGENT: Gapende, ha leppene vidt adskilt med
åpen munn.
RINGER’S SOLUTION (Physiological saline):
Ringers løsning, fysiologisk saltløsning tilnærmet
isoton med vevsvæskene hos dyr, og som brukes
som medium for levende celler og vev under in
vitro undersøkelser. Sammensetningen kan
variere, men f.eks.: 100 ml destillert H2O, NaCl
(0,9 g), KCL (0,042 g), CaCL2 (0,048 g) og
NaHCO3 (0,02 g). Ringers løsning benyttes bl.a. i
sykehus for å hindre dehydrering og bedre
sirkulasjonen hos pasienter og for å holde
organer levende in vitro.
RINGING: (1) Ringing, karakteristisk, klar lyd,
kraftig og utvetydig; (2) Ringmerking, det å merke
spesifikke individer for å følge skjebnen til dem
over tid. Ringene er karakteristisk for det enkelte
individ slik at ved gjenfangster kan vandringsruten, utbredelsen, levetiden og forskjellige
morfologiske og fysiologiske trekk bli studert.
RINGING
STATION:
Ringmerkingsstasjon,
permanent sted hvor ringmerking av spesielt
fugler finner sted. Se: Ringing.
RING SPECIES (Rejungent species): Ring art,
gradert serie av populasjoner (eventuelt underarter) med en omfattende utbredelse, men slik at
populasjonene i de ekstreme endepunkter
overlapper uten å kunne kryssbefruktes.
Ringarter kan forekomme ved en rekke forskjellige steder rundt på jorden ved spesielle
breddegrader, og også sirkumpolart. Hver

enkeltpopulasjon i en ring art avviker ikke så
mye, men der de overlapper i endene av den
ringformede utbredelsen, er forskjellene blitt så
store at de møtes uten å pares eller ha vellykket
kryssbefruktning. Det har derfor etter det
biologiske artsbegrep, funnet sted en artsdannelse som demonstrerer hvordan evolusjonen
av forskjeller mellom populasjoner eller underarter til slutt kan føre til dannelsen av nye arter.
Se: Allopatric, Parapatric, Peripatric og Sympatric.
RINGWORM
(Dermatophytosis,
Dermatomycosis, Microsporosis, Tinea, Trichophytosis): Ringorm, enhver soppinfeksjon i
keratinisert hud (f.eks. skinn, hår og negler) som
fåes gjennom direkte kontakt med infiserte
mennesker eller dyr, utbredt over hele verden.
Zoonotisk ringorminfeksjon omfatter dermatofytter i slektene Trichophyton og Microsporum.
Symptomene på en infeksjon viser seg som
avgrensede, ofte avrunda partier der huden er
dekket av skorper. Infeksjonene kan kategoriseres etter hvor de har infisert på kroppen.
RIPARIAN (Riparial, Riparious, Ripicolous):
Elve-, strand-, som hører til en elvebredd;
habitatene som ligger i nærheten av vann som
f.eks. kantene eller breddene av elver, bekker,
dammer, våtmarker eller tidevannet og derfor
påvirkes av vannet (riparian zones), eller det som
frekventerer, lever og vokser i slike miljøer
(riparian vegetation). Rip, urolig sjøvann der
tidevannsstrømmer møtes eller der vind og strøm
møtes rett mot hverandre.
RIPE: (1) Fullvoksen, fullt utvokst, moden
(mature); (2) Moden for (å kunne etes); (3)
Moden basert på erfaring, kunnskap, forståelse
eller dømmekraft; (4) Moden av år, eldre; (5)
Parat, helt klar (for å utføre noe) (ready); (6)
Passende, hensiktmessig, egnet; (7) Brakt til full
modning, smak eller aroma, smakfull; (8)
Stinkende, råtten.
RIPICOLOUS: Som lever på bredden av elver og
bekker.
RIPPLES: Krusninger, små bølger på en
væskeoverflate, men uten effekt på væskens
overflatespenning.
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RISK: Risiko, fare, mulighetene for skade eller
tap, konsekvensene når noe av verdi er under
trussel og utkommet usikkert (peril). Risiko kan
betraktes som sannsynligheten for at uheldige
konsekvenser vil forekomme eller potensialet for
at uheldige konsekvenser vil kunne skje. Det kan
dreie seg om risikoer for både helse, liv og
livsopphold, levebrød og utkomme, økonomisk
eller kulturelt, eller for arter og økosystemer når
forholdene føles utrygge.
RISK MANAGEMENT: Risikohåndtering, planene, handlingene eller de (politiske) vedtakene
som taes for å redusere muligheten for eller
konsekvensene av den risikoen man har tatt,
eller å kunne respondere raskt på konsekvensene av den risikoen man har tatt.
RITE: (1) Korrekt, skikkelig, reglementert, ord og
handlinger i henhold til reglene; (2) Seremoni,
kirkeskikk, liturgien eller praksisen i en kristen
kirke.
RITUALIZATION (Evolution of animaldisplay):
Ritualisering, modifisering eller forsterkning av et
adferdsmønster eller visse signaler til bruk i
sosial kommunikasjon, særlig slike som angår
den synlige del av paringsadferden. Slik adferd er
ofte meget stereotyp. Mindre kjent er ritualiseringer innen kjemisk og lydmessig kommunikasjon. Fenomenet er også beskrevet å forekomme
hos mennesket, selv om kulturelle og historiske
forhold vanskeliggjør forståelsen av menneskets
adferd og psykologi.
RITUALIZED FIGHTING: Ritualisert kamp,
ufarlig form for kamp som følger visse regler og
rutiner og spesielt etter en forutgående trusseladferd. Ritualiserte kamper forekommer spesielt
ved aggressive interaksjoner innen arten for
territorium, paringspartner, mat eller dominansforhold. Hos arter utstyrt med farlige kroppsdeler
(horn, gevir, klør, hoggtenner, etc.) blir disse
brukt slik at de ikke forvolder skade. Se: Injurious
fighting.
RIVAL: (1) Av samme mål, natur eller status, en
som hører til samme sosiale gruppe spesielt mht.
alder, status eller kvalitet (equal, peer); (2) Rival,
én av to eller flere som strever etter å oppnå noe
som kun én kan oppnå; (3) Medbeiler, rivalinne,
kappes med, tevle med.

RIVER: (1) Elv, strøm, flod, stor og naturlig
vannstrøm som tømmer seg i havet, innsjø eller
annen større vannansamling og som normalt
mottar vann fra sidelever (tributaries) langs
vannstrengen; (2) Noe som ligner en elv,
lavastrøm (river of lava); (3) Store overveldende
mengder (rivers, river of tears).
RIVER BAR: Elvebanke, banke dannet av
ustabilt materiale tilført av elven, og som kan
skiftes ut under flom. Elvebankene kan klassifiseres etter beliggenhet: Innersvingbanke, sidebanke eller midtbanke.
RIVER BLINDNESS: Se: Onchocerciosis.
RIVER CONTINUUM CONCEPT: Begrepet hvor
man betrakter en elv som et økosystem med
kontinuerlige forandringer i miljøbetingelsene fra
elvens opprinnelse (kilder) til utløpet (munningen)
basert på vannhastighet substrat og næringstilførsel (energitilgang), dvs. kontinuerlige forandringer i økosystemets abiotiske og biotiske
struktur langs elvestrengen, men med visse forutsigbare egenskaper.
RIVER ICE: Elveis, is dannet i en elv; omfatter
forskjellige former for is: Bunnis, issørpe, sarr,
sarris eller sørpeklumper.
RIVERINE: (1) Som tilhører, angår, er formet av
eller ligner en elv; (2) Organismer som lever eller
oppholder seg i nærheten av en elvebredd.
RIVER MODEL MIGRATION: Refererer til en
gen-strøm som skyldes migrasjoner av individer
mellom en lineær serie av populasjoner eller
demer. Se: Island model migration.
RIVER PLAIN (Flood plain): Elveslette, flat mo
som har blitt dannet på elvenivået gjennom
utallige akkumulasjoner og erosjoner av materiale ved stadige oversvømmelser og laterale
løpsforflytninger. Se: River terrace.
RIVER REGULATIONS: Elvereguleringer, reservoarer som anlegges i de øvre deler av et
vassdragssystem for å regulere vannmengden,
og spesielt øke den i perioder med liten
avrenning. Se: Reservoir.
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RIVERSHED: Nedslagsfelt, en elvs dreneringsbasseng. Se: Drainage bassin.
RIVER TERRACE: Elveterrasse, terrasse som er
dannet ved at elveløpet har senket seg eller ved
at en elveslette som under andre miljøforhold i
fortiden, ble bygd høyt, nå ikke lengre oversvømmes ved normal flomvannstand. Se: River
plain.
RIVOSE: Det å være markert med irregulære,
ikke-parallelle furer, renner eller riller.
RIVULET: Liten elv, liten bekk, bekk (streamlet).
R/K-CONTINUUM: r/K-kontinuitet, r- og K-seleksjon, de to ekstreme endepunktene av en
kontinuerlig rekke av forskjellige evolusjonære
seleksjonsmuligheter, der: (a) R-seleksjon viser
til en maksimal evne til populasjonsvekst
(produktivitet, fekunditet) oftest i enkle systemer,
med tidlig kjønnsmodning, små plommefattige
egg, kort livslengde, høy mortalitet, effektivt
spredningspotensiale og relativt liten kroppsstørrelse. Med andre ord, en strategi hvor en stor
del av energien medgår til produksjon av avkom,
og der r-endepunktet representerer en kvantitativ
ekstrem situasjon, uten tetthetseffekter og uten
konkurranse. Optimal r-strategi går på å
kanalisere så mye energi som mulig til reproduksjon der hvert avkom får med seg så lite
startkapital som mulig. Da r-seleksjonen
favoriserer en rask populasjonsvekst, er den
typisk for arter som koloniserer kortvarige miljøer
og habitater, dvs. for arter som kontrolleres av
tetthetsuavhengige faktorer og gjennomløper
store fluktuasjoner i populasjonsstørrelsen der
størrelsen ofte vil være lavere enn miljøets
bæreevne, og hvor (b) K-seleksjon viser til i
motsetning til r-seleksjon, maksimal evne til
konkurranse (effektivitet) i mer kompliserte
system. I dette tilfellet er miljøet mettet med
mange og konkurrerende individer og arter.
Typiske K-selekterte arter er kjennetegnet ved
langsom vekst, sen kjønnsmodning, lang
livslengde, lav fekunditet, lav mortalitet,
plommerike egg, relativ stor kroppsstørrelse og
med populasjonsstørrelser som ofte nærmer seg
omgivelsens bæreevne. K-selekterte arter
kontrolleres gjennom tetthetsavhengige faktorer.
For å overleve må mye energi kanaliseres til ren
opprettholdelse av livet. Energi til reproduksjonen

er derfor relativt redusert i forhold til r-selekterte
arter, isteden produseres færre, men bedre
utrustede og veltilpassede avkom. Ingen arter vil
imidlertid være rene r- eller K-strateger, de fleste
vil ha elementer av begge strategier i seg, derfor
snakker vi om et r/K-kontinuum. Det beste er et
kompromiss mellom flest mulig antall avkom (rseleksjon) og avkom med størst mulig
tilpasningsevne (K-seleksjon). Se: K-Selected
species og r-Selected species.
RM: Se: Releasing mechanism.
RNA (Ribonucleic acid): RNA, ribonukleinsyre,
enhver av diverse nukleinsyrer som består av
ribose (Se: Ribose) og nukleobasen uracil (Se:
Pyrimidine) som strukturelle komponenter og
som fungerer som budbringer av instruksjoner fra
DNA for syntesen av proteiner i de levende
cellene. RNA som forekommer i forskjellige
former alt avhengig av hvilken funksjon det
utfører, syntetiseres i kjernen hvorfra det fordeles
rundt til forskjellige deler av cytoplasmaet. Et
RNA molekyl består av en lang, enkelttrådet (til
forskjell fra DNA som er dobbelttrådet; noen
former av RNA kan foldes til dobbeltrådete regioner (duplexer) av komplementære basepar),
lineær kjede (sekvens) av nukleotider som lagrer
genetisk informasjon, og der sukkeret er ribose
(istedenfor deoxyribose som hos DNA, dvs. har
fire isteden for tre hydroksylgrupper) og basene
er adenin, guanin og cytosin, og uracil istedenfor
thymin som hos DNA (visse RNA kan inneholde
modifiserte former av en av basene). RNA har
også betydning som et strukturelt element i
ribosomene ved siden av denne funksjonelle
funksjonen som bærer og lager av genetisk
informasjon. RNA viser også i motsetning til
DNA, en heterogenitet i de sekundære og
tertiære strukturene, noe som medfører at en kan
skille mellom enkelt- eller dobbelttrådet RNA
(visse virus og bakteriofager) og ikke-genetisk
RNA (RNA-genes som spesifiseres gjennom den
genetiske transkripsjonen fra DNA). Det finnes
minst fem typer RNA: (a) Ribosomalt RNA
(rRNA) som utgjør 80 % av det totale celle-RNA
og er til stede i ribosomene, (b) transport RNA
(transfer RNA, tRNA, løselig RNA, sRNA) som
utgjør 10 - 15 % og er ansvarlig for å bringe det
enkelte spesifikke aminosyre molekyl til rRNA i
ribosomene under proteinsyntesen (hvert tRNA
er spesifikt for én aminosyre og bærer en triplett
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av baser komple-mentær til en triplett på mRNA),
(c) budbringer RNA (messenger RNA, mRNA)
som utgjør 5 - 10 % av det totale RNA og
fungerer som bærer og frakter av den genetiske
koden transkribert fra DNA, til ribosomene hvor
translasjonen til proteiner foregår, (d) katalytisk
RNA (ribozym), enzymatisk aktivt RNA molekyl,
og (e) mikro RNA (micro RNA, miRNA) som
regulerer genaktiviteten. RNA forekommer også i
mitokondriene (mtRNA) og i cellekjernen (nRNA).
RNA er ganske unikt blant de biologiske makromolekylene da de kan kode genetisk informasjon,
fungere som strukturelle komponenter i cellene
og også ha katalytisk aktivitet (ribozym). HnRNA
er en mellomform i cellekjernen under transkripsjonen av de strukturelle genene til mRNA. I
mange virus utgjør RNA det genetiske materialet
som infiserer dyr, bakterer (da kalt bakteriofager,
eller bare fager) og planter. I både prokaryotiske
og eukaryotiske celler, er RNA involvert i alle
stadier av proteinsyntesen og som vi ser,
forskjellige former av RNA spiller viktige
regulatoriske, katalytiske og andre roller. I noen
virus er også RNA arvematerialet, dvs. DNA kan
syntetiseres fra RNA ved hjelp av revers
transkriptase. Det antas at de første organiske
molekyler som ga opphavet til liv på jorden,
omfattet forløperne til RNA da disse i den senere
tid har vist seg å ha enzymatiske egenskaper.
Se: DNA, Transcription og Translation.
RNA-DEPENDENT DNA POLYMERASE: Se:
Reverse transcriptase.
RNA-DEPENDENT
RNA
POLYMERASE
(RdRP, RDR, RNA replicase): RNA replikase,
enzym som katalyserer en komplemenær RNA
tråd til en gitt RNA templett ; enzymet er et
essensielt protein som kodes for i genomet til
virus der arvestoffet er kun RNA.
RNA PHAGE: RNA fag, bakteriofag
inneholder RNA. Se: Bacteriophage.

som

RNA POLYMERASE (DNA-directed RNA Polymerase, RNAP, RPase): RNA polymerase,
enzym som katalyserer syntesen av RNA fra en
DNA templett. Enymet åpner et dobbelttrådet
DNA (vanligvis kun fire vindinger i dobbelthelixen) slik at én tråd av eksponerte nukleotider
kan benyttes som en templett for RNA syntesen;
prosessen kalles transkripsjon (Se: Tran-

scription). Det skjer ved at bl.a. en transkripsjonsfaktor (protein som kontrollerer transkripsjonsraten av genetisk informasjon fra DNA til
RNA) og det assosierte transkripsjonsmediator
komplekset (multiprotein kompleks som fungerer
som en co-aktivator i alle eukaryoter for
transkripsjonen) har festet seg til et bindingsted
på DNA kalt promotor region slik at RPase kan
starte oppkveilingen av DNA ved denne
posisjonen. RPase som også har andre
funksjoner, kan bygge kjeder på hele 2,4
millioner nukleotider. Det RNA som produseres
ved hjelp av RPase, koder enten for proteiner
(mRNA), eller er ikke-kodende (RNA genes), og
omfatter minst fire typer: mRNA, tRNA, rRNA,
miRNA og katalytisk RNA (ribo-zym). Se: Protein
synthesis.
RNA REPLICATION: RNA replikasjon, kopiering
av den genetiske informasjonen som ligger i et
RNA virus genom; en reaksjon som katalyseres
av RNA riplikaser. De nye RNA molekylene som
dannes, fungerer i det videre som templetter for
syntesen av RNA molekyler. Se: RNA-dependent
RNA polymerase.
RNase (RNAse, Ribonuclease): Ribonuklease,
enzym som hydrolyserer RNA, dvs. katalyserer
nedbrytningen (kløyvingen) av RNA til oligonukleotider gjennom hydrolyse av fosfodiesterbindingene i sukker-fosfat ryggraden. Disse
stabile enzymene som forekommer i alle levende
organismer, og som omfatter to grupper,
endonukleaser og eksonukleaser, angriper kun
spesifikke steder på RNA. Med andre ord, de
produserer spesifikke RNA fragmenter som kan
brukes til f.eks. fingerprinting (Se: fingerprinting).
RNA PRIMER (pRNA): RNA primer, kort RNA
tråd som starter, initierer syntetiseringen av en
DNA tråd. DNA polymerasene som er ansvarlige
for DNA replikasjonen og som kan kun legge til
nukleotider til 3’-enden av en eksisterende
nukleinsyre, trenger en primer bundet til
templetten før DNA polymerasen kan begynne på
den komplementære tråden. Levende organismer
benytter kun RNA primere, i laboratoriet benyttes
vanligvis DNA primere da de er mer stabile.
RNA PROCESSING: Refererer til omdannelsen
av de primære transkripsjonsproduktene (pre-

497

RNA) gjennom diverse post-transkripsjons
modifiseringer til det funksjonelt modne RNA.
RNA SEQUENCE ANALYSIS: RNA sekvensanalyse, bestemmelsen av basesekvensene i et
RNA ved hjelp av ribonukleaser, inkludert RNA
kloning, kartlegging og informasjonsanalyser ved
hjelp av NGS (next-generation sequencing) for å
undersøke mengden og sekvensene i en
biologisk prøve ved en gitt tid. Se: RNase.
RNA SPLICING: RNA spleising, en prosess der
et nyprodusert transkript til mRNA (pre-mRNA)
omdannes til et modent budbringer-RNA
(mRNA). Under spleisingen fjernes intronene (de
ikke kodende regionene) mellom de kodende
regionene i et pre-mRNA, før exonene (de
kodende regionene) skjøtes sammen igjen. For
gener i cellekjernen, skjer spleising i kjernen
enten under eller direkte etter transkripsjonen.
Prosessen kreves for eukaryotiske gener som
inneholder introner hvis funksjonelle mRNA
molekyler skal kunne dannes som kan oversettes
til proteiner. Se: Intron, mRNA, RNA processing
og Splicing.
RNA TRANSCRIPT: RNA transkript, et primær
transkript som utgjør et enkelttrådet ribonukleinsyreprodukt (RNA) som er syntetisert via
transkripsjon av DNA, for produksjon av
forskjellige RNA produkter (f.eks. mRNA, tRNA,
rRNA, miRNA). Det primære transkriptet
modifiseres senere til mRNA før den senere
translasjonen. Se: Genetic transcription.
RNA TUMOR VIRUS: Se: Retrovirus.
RNA VIRUS: RNA virus, virus hvor RNA og ikke
DNA, er bærer av den genetiske informasjon;
omfatter Picornavirus, Arbovirus og Myxovirus.
ROACH: (1) Mort (Rutilus rutilus), ferskvanns- og
brakkvannsfisk som tilhører karpefiskfamilien
(Cyprinidae); (2) Kakerlakk (Se: Cockroach).
ROAM: (1) Vandre om, streife om, flakke om, dra
omkring fra sted til sted uten hensikt og retning,
spesielt over store områder; (2) Reise uhindret
over eller gjennom store områder; (3) La tankene
eller sinnet flyte fritt uten å dvele på noe spesielt.

ROAST: (1) Koke, steke (tørt i ovn); (2) Tørke,
brune gjennom eksponering mot varme; (3)
Riste, brenne, røste under eksponering mot sterk
varme; (4) Innen metallurgi, varme (malm) i en
ovn for dehydrering, rensing og oksidering før
smelting; (5) Latterliggjøre, håne, spotte, sterkt
kritisere.
ROBERTSONIAN TRANSLOCATION: Refererer
til strukturelle forandringer i kromosomer
gjennom en fisjon eller fusjon av kromosomer
ved deres centromerer; fusjon av to akrosentriske
kromosomer.
ROBIN: Rødsrupe (Erithacus rubecula), art i
fluesnapperfamilien (Muscicapidae).
ROBORANT: Styrkemiddel, styrkende, medisin
eller behandling med en styrkende eller helbredende effekt.
ROBUST (Stout): Det å være robust, kort,
kraftig, sterk og svær.
ROCK: (1) Sten, klippe, klippeblokk, fjell, bergart,
hardt, naturlig formet mineral eller forstenet
materiale; (2) Berg, naturlig formet aggregat av
mineraler som utgjør en vesentlig del av
jordskorpen; (3) Klippe, person som er et fjell i
stabilitet og fasthet; (4) Penger (slang); (5)
Edelsten, juvel; (6), Skjær, båe, flu; (7) Vugge,
vogge, rugge, gjynge, vugging; (8) Slingre, bringe
ut av balanse, få til å vakle; (9) Crack, kokain
(slang).
ROCKET: (1) Nattfiol (Platanthera bifolia), plante
i marihandfamilien, orkidéfamilien (Orchidaceae), eller dagfiol (Hesperis matronalis), en
toårig blomst i korsblomstfamilien (Brassicaceae)
som opprinnelig kommer fra Italia; (2) Rakett,
rakettmnotor, fare til værs.
ROCK GLACIER: Stenbre, landform som ser ut
som en isbre, men består av sten som i en
stenrøys iblantet finere materiale. En stenbre
viser tegn på bevegelse og kan ha en iskjerne
eller har ofte is mellom stenene.
ROCKY MOUNTAIN SPOTTED FEVER (American tick typhus, Black fever, Blue disease,
Spotted fever, Tick-borne typhus fever):
Alvorlig rickettsia-infeksjon som skyldes R.
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rickettsii, og som opptrer vesentlig om våren og
sommeren i USA, Canada og Sør-Amerika.
Overføres til mennesket gjennom midd (vesentlig
Dermacentor spp.) fra hunder, gnagere og andre
infiserte dyr. Inkubasjonstiden er 2 - 14 dager,
symptomene omfatter hodepine, ledd- og
muskelsmerter og feber. Mortaliteten i ubehandlede tilfeller kan komme opp i 90 %.
ROD (Rod cell): (1) Stavcelle, den mest vanlige
cellen som finnes i retina hos virveldyr, og som
kun gir svart-hvitt syn og er sensitiv til meget lave
lysnivåer. Stavene inneholder pigmentet rhodopsin, er avgjørende for å kunne se i svakt lys.
Stimuli fra flere staver adderes under dannelse
av en stimulus som må overskride en viss
terskelverdi for at en nerveimpuls skal kunne
sendes videre til hjernen. Stavceller er den
eneste typen av synsceller hos dyr som er
nattaktive (Se: Cone og Retina); (2) Kjepp, stav,
stang, målestang; (3) Fiskestang; (4) Ladestokk;
(5) Lynavleder.
RODENT: Gnager, gnagere (Rodentia), en orden
pattedyr som består av ca. 2 280 nålevende arter
fordelt på 30 familier i 2 underordner. Gnagerne
utgjør ca. 40 % av alle pattedyr, og er således
suverent den største pattedyr ordenen. De finnes
over alt på jorden, unntatt i Antarktis og på New
Zealand. I størrelse varierer gnagere fra knappe
5 gram (afrikansk pygmemus, dvergmus) til
nærmere 80 kg (flodsvin).
Uhelid
ROD(ENT)ICIDE: Rottegift, middel som dreper,
frastøter eller kontrollerer gnagere.
RODSHAPED BACTERIUM: Stavbakterie.
ROE: (1) Rogn (hos fisk), eggmasse som er til
stede i kroppshulen hos kjønnsmodne gravide
hunnfisk; (2) Rådyr, hind, vestlig rådyr (Capreolus capreolus), det minste av hjortedyrene
(familien Cervidae) som lever i Skandinavia (Se:
Roe-deer).
ROE-DEER: Rådyr, europeisk rådyr, vestlig rådyr
(Capreolus
capreolus),
det
minste
av
hjortedyrene (Cervidae) som lever i Skandinavia.
Arten er en søsterart til det større sibirske rådyret
(C. pygargus) som til sammen utgjør slekten
eurasiske rådyr (Capreolus) i gruppen hjortedyr

(Capreolinae). Rådyret er utbredt over store deler
av Europa og Lilleasia (bortsett fra Irland,
Korsika, Sardinia, Libanon, Israel, og i deler
lengst øst i Øst-Europa). Tendensen er at rådyret
stadig trekker lengre mot nord. Rådyret er det
mest tallrike hjortedyr i Europa; i Norge er
rådyrbestanden på omkring 150 000 dyr. Flere og
flere mennesker blir syke pga. flåttbårne
sykdommer, spesielt skogflått (Ixodes recinus),
og da rådyr (og andre hjortedyr) regnes som den
viktigste mellomverten, skaper den økende
utbredelse og tetthet av rådyr et problem. Se:
Deer.
ROENTGEN (Röntgen, R, r): Røntgen, röntgen
røntgenstråling (X-rays), eksponeringsenheten
(dosen) for elektromagnetisk stråling (eller
gamma stråling; -). En dose røntgen tilsvarer ca.
1 RAD. Én røntgen er en eksponering mot en
strålingsenhet lik mengden ioniserende stråling
som produserer én elektrostatisk elektrisitetsenhet i én cm2 tørr luft ved 0oC ved standard
atomsfæretrykk. Se: Coulomb, Ionizing radiation,
REM og RAD.
osen kjemiske mutagener som tilsvarer den Xdosen som er nødvendig for å produsere
kvantitativt og kvalitativt den samme effekt. Se:
Roentgen.
ROGUE: (1) Vandrende tigger, fant; (2)
Uhederlig, kjeltring, slyngel, svindler, bedrager,
verdiløs person; (3) Organisme, spesielt planter,
som viser en uheldig variasjon fra et standard
utseende, eller det å fjerne genetiske uheldige
varianter eller syke organismer (spesielt planter)
fra en populasjon for å forhindre spredning (Se:
Sport); (4) Dyr som lever fraskilt fra flokken sin og
har en vill, uberegnelig og negativ adferd.
ROLE: (1) Rolle (rôle), karakter eller del av en
rolle spilt av en kunstner, skuespiller; (2) Den
karaktersitiske og forventede sosiale adferden
hos et individ; (3) Funksjon eller posisjon;
funksjonen eller rollen en organisme eller art har i
en gruppe eller et økosystem, og da spesielt med
tanke på aktiviteter knyttet til de sosiale
relasjonene. Hos primater er rollefordelinger
utbredt, og ofte knyttet til kjønn eller alder. Rolle
viser også til rang i det sosiale system, selv om
individene i utgangspunktet er uavhengige fra
hverandre. Se: Polyethism.
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ROM (Read-Only Memory): ROM, hukommelse
som er spesielt benyttet i computere for å lagre
informasjon som ikke skal modifiseres. ROM blir
produsert som RAM (Se: RAM), men her skal
lagerelementene kun leses, programmeringsbare
ROM forekommer ikke og de kan heller ikke
modifiseres ved hjelp av computeren. Men som
med RAM, kan hvert lagringselement unikt
identifiseres og oppsøkes direkte uansett rekkefølge, dvs. det er tilfeldig aksess til ROM lageret.
ROMER'S RULE: Romers regel, antagelsen at
effekten av mange viktige evolusjonære
forandringer er kun til for at organismene skal
kunne fortsette sin vanlige livsstil, istedenfor å
tilpasse seg nye livsmåter. Se: Red queen
hypothesis.
ROOKERY: (1) Fuglekoloni, fuglefjell, kråkelund,
rottereir, hekke- eller yngleplass (for fugler eller
pattedyr); (2) Slum, fattig eller overbefolket husklynge, kvartér.
ROOST: (1) Vagle, pinne eller stang for fugler til
å sitte på, vagle seg; (2) En gruppe fugler som
har vaglet seg sammen for natten; (3) Plass hvor
dyr med vinger (fugler, flaggermus) vanligvis
sover eller hviler; hvilested, hønsehus; (3) Lagt
seg til hvile, tilbringe natten, være gått til ro.
ROOSTER: (1) Hane, voksen hann av tamhøns
(cock), eller en voksen hann fra andre fuglegrupper; (2) Eplekjekk, forfengelig mann.
ROOST MITE: Se: Red mite.
ROOT: (1) Innen matematikk, rot, et tall som når
multiplisert med seg selv et gitt antall ganger
danner et produkt likt et spesifikt antall, f.eks.
kvadratroten, kubikkroten; roten av 4 er √2; (2)
Den essensielle delen, den indre kjernen (f.eks.
av et problem); (3) Opphavet, primærkilden; (4)
Stamfar, forfaderen som en person eller familie
stammer fra; (5) Festedelen av et organ eller
struktur, f.eks. hårroten, nerveroten og tannroten
(den delen av tannen som er nedsunket i kjeven
og ikke dekket av emalje) som tjener som
forankring og støtte; (6) Innen botanikk, rot, løk,
blomsterløk, knoll, den delen av en plante som
befinner seg under jorden som plantefeste og for
å suge opp vann og næringsstoffer (mineralsalter). I motsetning til stammen produserer roten

aldri blad, knopper eller blomster og inneholder
aldri klorofyll. Påvirkningen av disse røttene på
jorden medfører en oppbrytning av det underliggende materiale og en binding og stabilisering
av jordpartiklene til stedet, som er viktig for å
forhindre eller dempe jorderosjonen (Se: Shoot);
(7) Innen anatomi, enden av en nerve i det
sentrale nervesystem; enhver nerve i ryggmargen har to røtter; (5) Innen kladistikk, det
basale takson i et kladogram der alle karakterene
har blitt polarisert, eller startpunktet, basen eller
grenen i et kladogram som forbinder resten av
treet. Rooting, prosessen med å fastsette basen i
et kladogram; (8) Rote i, rote (i jorden).
ROOTED TREE: Innen kladisitkk, et rotet tre,
dvs. et fylogenetisk tre med en unik rot (node)
som er den (antatte) nærmeste felles stamfar av
alle enhetene i treets grener. Rot-noden har
ingen forelder-node, men er stam-noden til alle
andre noder i treet. Den mest vanlige metode for
å rote et tre, er å benytte en utgruppe som er nær
nok til å kunne knyttes til de data man behandler
(f.eks. resultatene etter en molekylær sekvensering av en rekke individer eller populasjoner),
men forskjellig nok til å være en utgruppe. Se:
Node, Unrooted tree og Outgroup.
ROOT-MEAN-SQUARE
(Quadratic
mean,
RMS): Kvadratroten av den aritmetiske gjennomsnittsverdien av kvadratene (tall multiplisert med
seg selv) av et sett av tall.
ROOT PARASITISM: Rot parasittisme, et
fenomen man finner hos planter som er delvis
parasittiske ved at røttene kan trenge inn i
røttene til en vertsplante hvor de henter næring.
ROOT PRESSURE: Rottrykk, trykket som
presser vann absorbert fra jorden, opp fra røttene
og i plantestenglene og stammene. Rottrykket
kan bestemmes ved hjelp av et manometer.
Rottrykket antas og skyldes både osmose og
konsentrasjonsgradienter i plantene.
ROSACEOUS: Det som har kvalitet som en rose
i farge og duft.
ROSEMARY: Rosmarin (Rosmarinus officinalis),
staude som er eviggrønn med smale, grågrønne
blader som kan minne noe om bladene på
nåletrær. I vill form er blomstene lyseblå, men
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kultivarer kan ha hvite eller lyserøde blomster.
Rosmarin vokser vilt i middelhavsområdet og er
aromatisk og dyrkes for smakens skyld; friske
blader tørkes til krydder.
ROSEOLA (Rubella, Rubeola): Røde hunder,
barnesykdom med utslett som forårsakes av
rubellaviruset. Se: Rubella og Rubeola.
ROSETTE: Rosett, serie av bladvindinger eller
blad-lignende strukturer som dannes ved roten
av en stilk like over bakken.
ROSIN (Colophony): Harpiks, kolofonium,
gjennomsiktig gul til mørk brun kvae som dannes
fra sår i nåletrær og som kan benyttes for
lakkering, fernissering (varnish).

ROTATION: (1) Omdreining, rotasjon, spinningen
eller omdreiningen av et legeme rundt en akse
(senter) som passerer gjennom legemet; (2) Én
komplett (sykel av en slik) omdreining (Se:
Revolution); (3) Vekseldrift.
ROTATION OF EARTH: Jordrotasjonen, jordens
snurring fra vest mot øst rundt aksen gjennom
polene. Rotasjonsperioden i løpet av én siderisk
dag er 23 timer, 56 minutter og 4,09 sekunder,
mens rotasjonsperioden i relasjon til sola, er 24
timer (Se: Sidereal day). Rotasjonshastigheten
varierer avhengig av sted på jordoverflata, men
når et maksimum ved ekvator på 1 690 km i
timen og er avtagende mot null ved polene.

ROSTRIFORM: Det å ha form som et nebb eller
en snabel.

ROTAVIRUS: Rotavirus, slekt i familien Reoviridae som forårsaker akutt gasteroenteritt, ofte
med feber og der en gjennomløpet infeksjon ikke
gir immunitet. Sykdommen opptrer spesielt hos
barn, men kan også opptre i andre aldersgrupper. Infeksjonen i tempererte områder som
skjer vanligst om senvinteren/våren, smitter
gjennom den fekal-orale ruten. Inkubasjonstiden
er 2 - 3 dager. Rotavirus finnes over hele verden.
De fleste barn har vært infisert før fylte 5 år da de
fleste kliniske tilfeller oppstår mellom 6 måneder
og 3 år. Rotavirus forårsaker hyppige dødsfall
blant infiserte barn i utviklingsland.

ROSTRUM: (1) Nebb, snabel, snute. Rostrulum,
et lite nebb, snabel eller snute; (2) Podium,
prekestol.

ROTUNDATE: (1) Rundet, avrundet, nesten
sirkulær, avrundete vinkler sider eller ender;
svulmende, sfærisk; (2) Plump, trinn.

ROSULATE: Arrangert som en rosett eller i
rosetter.

ROUGHAGE (Dietary fiber): Fyllstoff, grovmateriale, plantefibre, den ufordøyelige del av
mat som for det meste består av cellulose fra
plantefibrene. Plantefibrene gir materiale for
peristalsis å arbeide med, der et høyt fiberinnhold
er antatt å være meget viktig, ikke minst for å
redusere kreftfaren. Se: Peristalsis.

ROSTRAD (Cephalad): Mot den fremre enden,
mot nebbet hvis foran.
ROSTRATE: Det å ha snabel, utstikkende nebblignende ende.
ROSTRATUS (Rostrate): Forsynt med et nebb,
en spiss.

ROT: (1) Råtne, forråtnelse, bringe i forråtnelse,
gjennomgå organisk nedbrytning, forråtnelse på
grunn av bakterier og soppåvirkninger. (Rotten,
bedervet, dårlig, skrøpelig, skjør, elendig, svak.);
(2) Det å bli usunn, svak, svekket, ubrukbar; (3)
Degenerere, bli moralskt fordervet; (4) Det og
svekkes pga. forsømmelser og inaktivitet; (5)
Vas, sludder, vase, vrøvle, tøve, sludre.
ROTAMETER: Rotameter, instrument for å måle
strømhastigheten i væsker.

ROUGHEN: Bli ujevn, gjøre ujevn, mer ujevn,
grovere.
ROUGH ER: Se: Ribosome og Endoplasmatic
reticulum.
ROUND DANCE: Se: Dance language.

ROTATE: (1) Rotere, dreie seg, gå rundt, bevege
seg i sirkel, rundt en akse eller senter; (2) Gå på
omgang, fortsette i sekvens; (3) Drive vekselbruk.

ROUND BRACKET: Se: Paranthesis.
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ROUNDWORM: Rundmark (rundorm), én av
artene i dyrerekken Nematoda, en rund, avlang,
usegmentert mark som omfatter en rekke
parasitter, også på mennesket. Se: Nematoda og
Worm.
ROUSE: (1) Våkne opp, bli våken, vekke noen
opp, jage opp; (2) Hisse opp, få noen til å bli
oppmerksom, aktiv, oppstemt; (3) Gi opphav til,
vekke noens nyskjerrighet, forårsake, bevirke,
foranledige.
ROVE: (1) Streife om, vandre om, gjennomstreife; (2) Bli rettet uten tilsynelatende mening.
ROWAN: Rogn (Sorbus aucuparia), løvtre som
hører til asalslekten innenfor rosefamilien
(Rosaceae). Rogn er formrik, og i Norge
forekommer underartene skogrogn (subsp.
aucuparia) og fjellrogn (subsp. glabrata). Rogn
blir opptil ti meter høyt avhengig av klimaet; langs
kysten og i fjellet kan rogn opptre i buskform.
Rognebærene inneholder mye av de samme
stoffene som i epler, som karotin, askorbinsyre,
eplesyre, parasorbinsyre, pektin (ca. 1 %), fruktsukker og garvestoff. I norrøn tid var treet viet til
guden Tor; rogn ble regnet for å ha magiske
egenskaper.
RPase: Se: RNA polymerase.
R PLASMID (Drug resistance factor, R factor,
Resistance plasmid): R faktor, R plasmid,
plasmid i bakterieceller som bærer og overfører
fra en bakterie til en annen gjennom konjugasjon,
gener som er ansvarlige for resistensen mot
antibiotika, metall ioner, ultrafiolett stråling og
bakteriofager. Med andre ord, resistens
plasmider inneholder én eller flere transposoner
som bærer resistente gener mot bl.a. mikrobiologiske agenser og/eller ett eller flere
antibiotika. Se: Plasmid.
r-PROTEIN: Se: Ribosomal protein.
RQ: Se: Respiration quotient.
RR.: Se: R.
rRNA (Ribosomal RNA): Ribosomalt RNA, RNA
komponenten i ribosomene som er essensiell for
proteinsyntesen i alle levende organismer ved at

det er involvert i oversettelsen, translasjonen, av
mRNA under proteinsyntesen. rRNA er det
hyppigst forekommende RNA i cellene (80 %)
basert på vekt. Selve ribosomene som omfatter
ca. 60 % RNA og 40 % protein basert på vekt,
består av to underenheter: Den store ribosomale
underenheten (LSU) og den lille ribosomale
underenheten (SSU). rRNA i LSU, kalles
ribozym, mens rRNA i SSU oversetter mRNA i
sitt dekodende senter (DC). Prokary-otiske
ribosomer inneholder tre rRNA, om-fattende 28S
og 5S rRNA i LSU og 16S rRNA i SSU, dessuten
ca. 50 proteiner. Se: Protein synthesis, Ribosomal RNA, Ribozyme og RNA.
R-SELECTED SPECIES (Opportunistic species): r-Selektert art, opportunistisk art, art som er
karakteristisk for variable og ustabile omgivelser,
og som typisk har liten kroppsstørrelse, tidlig
kjønnsmodning, rask utvikling, stor medfødt evne
til å øke i antall (rask populasjonsvekst (stor r)
hvor en stor del av den metabolske energi
benyttes til produksjon av avkom), kort livslengde
og effektiv spredning, og med store variasjoner i
populasjonsstørrelsen (også under miljøets
bæreevne). Det sosiale systemet mangler vanligvis stabiliserende faktorer som parbindelse og
omsorg for det enkelte avkom. Parasitter er
vanligvis r-selekterte. Se: K-Selected species,
Opportunistic species, r/K-Continuum, r-Selection
og r-Strategist.
R-SELECTION: r-Seleksjon, en form for
seleksjon under gode økologiske miljøbetingelser
med overskudd av ressurser som favoriserer en
reproduksjonsstrategi med mye avkom og rask
populasjonsvekst; seleksjonen maksimerer det
biotiske potensialet (r) slik at når det opptrer
gunstige betingelser i et område vil en r-selektert
art raskt kunne øke i antall og kolonisere arealet.
r-Selekterte arter er relativt små med kort
livslengde og lever ofte i ustabile, temporære
miljøer, hvor de raskt kan kolonisere miljøet for
derved å kunne utnytte ressursene før andre
organismer som utnytter samme ressurser,
rekker å konkurrere. Generelt sett er rask
populasjonsvekst typisk for slike opportunistiske
arter der fødeemnene forekommer tidsmessig
begrenset eller kun kan utnyttes over begrensede
tidsperioder. r-Strategien er spesielt fordelaktig i
ustabile områder som f.eks. under tidlige
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suksesjonsstadier. Se: A-selection, K-selection
og r-Selected species.
RSSE: Se: Russian spring summer encephalitis.
R-STRATEGIST (Ruderal species): r-Strateg,
innen C-S-R triangelet av økologiske strategier,
en art som benytter en overlevelses- og
reproduksjonsstrategi karakteristisk for r-selekterte arter, dvs. med høy fekunditet, hurtig
utvikling, tidlig reproduksjon, liten kroppsstørrelse, ungeproduksjon kun én gang (Se:
Semelparity), og der populasjonene er kontrollert
gjennom tetthets-uavhengige faktorer. Se: C-S-R
triangle, r/K- Continuum, r-Selected species og rSelection.
RSV: Se: Respiratory syncytical virus.
RTD: Se: Reference time datum.
RUBBER: (1) Se: Condom; (2) Gummi, viskelær,
polymerisk stoff, polymer av isopren med kjemisk
formel -CH2C(CH3):CHCH2-. Gummi utvinnes av
sevjen fra gummitreet (Hevea brasiliensis). Ren
naturgummi produseres gjennom koagulering og
tørke av treets sevje (latex) som deretter kan
modifiseres på forskjellige måter gjennom
vulkanisering og diverse tilsettinger. Forskjellige
syntetiske gummistoffer er også i produksjon.
RUBBISH: (1) Avfall, søppel, skrot, skrammel,
rusk, boss; (2) verdiløst materiale; (3) Tull,
nonsens, latterlig, tåpelig diskusjon.
RUBELLA (Roseola, German measles): Røde
hunder, akutt virusinfeksjon på barn og ungdom
som skyldes et RNA virus i slekten Rubivirus i
familien Togaviridae. Inkubasjonstiden er ca. 18
dager. Sykdommen begynner med lett feber,
etter to til tre dager kommer et rødt finprikket
utslett som sprer seg fra hodet utover kroppen,
men som klør lite. Barn mellom ett og femårs
alderen får oftest sykdommen som meget sjelden
gir komplikasjoner (hjernebetennelse). Voksne
med røde hunder (ca. 80 % har hatt den som
barn) er mer medtatte, med feber opptil 39 - 40
grader, hodepine og smerter i leddene. Rubella
virus som infiserer congenitalt, kan skade fosteret
de tre til fire første måneder ved å gi misdannelser. Røde hunder er svært smittsom og
smitter ved dråpesmitte og ved direkte kontakt.

Infiserte er smittebærere ca. én uke før utslettet
kommer og i fire til fem uker etterpå. Viruset
finnes over hele verden. (Rubella brukes også
synonymt med infeksiøs dropsy på karpe.)
RUBEOLA: (1) Meslinger, Se: Measles; (2) Røde
hunder, Se: Rubella og Roseola.
RUBESCENCE: Rødming, rødme, spesielt ved
sinne eller forlegenhet, flauhet.
RUBESCENT: Det å være rødlig, eller blir rød.
RUBICOLOUS: Som lever på bjørnebær eller
tornete busker.
RUBIDIUM: Rubidium (Rb), bløtt sølv-hvitt
grunnstoff som hører til gruppe I i grunnstoffenes
periodesystem med atomnummer 37, atommasse (u) 85,47, smeltepunkt 38,4 oC og
kokepunkt 688oC. Den naturlig forekommende
isotopen rubidium-87, er radioaktiv. Rubidium er
meget reaktivt (tenner spontant i luft) og har
egenskaper lik de andre grunnstoffene i gruppe I.
RUBIGINOUS (Rubiginose): Det å være rustfarget eller brunlig-rød.
RUBINEOUS: Det å være rubin-lik i tilsynekomst.
Se: Ruby.
RUBISCO: Rubisco, enzym (protein) som er
tilstede i plantenes kloroplaster og involvert i å
fiksere atmosfærisk karbondioksid (karbon
atomet) under fotosyntesen og i oksygeneringen
av de resulterende substansene under respirasjonen, dvs. ved å binde molekyler av karbondioksid til et molekyl med fem karbon atomer.
Rubisco er antagelig jordens vanligste protein.
RUBY: (1) Rubin, mørk-rød juvel, noe laget av
rubin (rubinus lapis, rød sten); (2) Rubin-rødt,
rubinets mørk-røde farge; (3) Noe som ligner
rubin på farge; (4) Kvise.
RUCTUS: Oppstøt, luftoppstøt eller oppkast av
sure væsker fra magesekken gjennom munnen.
RUD: Rødhet, rødme, rødkritt (Ruddle), rød oker.
RUDERAL: Ruderal, plante eller dyr som lever
og trives på søppelplasser (avfallsplasser),
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veiskjæringer,
branntomter,
ødeland
eller
kultiverte områder, eller det å leve på slike
ustabile områder karakterisert av store forstyrrelser og miljømessige katastrofer, ofte
forårsaket av menneskets aktiviteter. Ruderale
områder kan imidlertid være rike på næringsressurser. Artene som lever der koloniserer ofte
området raskt og har høy reproduksjonsrate, men
taper i konkurransen mot mer robuste arter. Se:
Fugitive species og Ruderal species.
RUDERAL SPECIES: Ruderal art, refererer
spesielt til plantearter som rekoloniserer habitater
som har vært påvirket av mennesket som
veikanter, søppelfyllinger eller kultiverte områder
(irrigasjoner, forlatte kulturlandskap, branntomter,
etc.), eller pga. naturlige forstyrrelser som
viltbranner, skred, ras, etc. Rurale arter vil
generelt dominere i slike forstyrrede områder en
del år, før de gradvis taper i konkurransen mot
andre lokale arter. Men er forstyrrelsene for
omfattende, kan ruderale arter bli permanent
etablerte og også derved forhindre at området
noen gang går tilbake til sin opprinnelige tilstand.
R-strategist og Ruderal.
RUDIMENT(S): (1) Grunnlag, begynnelse, noe i
en uutviklet (underutviklet) form eller tilstand, en
elementær eller primitiv form av noe; (2) Innen
biologi, en ufullstendig, uferdig eller utilstrekkelig
utviklet organ eller organdel, og som med sin
mangel i størrelse eller struktur, ikke er i stand til
å utføre sin normale funksjon; (3) Organ som
nettopp har startet å utvikle seg, begynnende,
ungdommelig form, f.eks. en struktur i et embryo
eller larve som vil utvikle seg til et f.eks. organ
eller lem (Se: Anlage og Precursor); (4) Fundamentalt element, prinsipp.
RUDIMENTARY: (1) Innen biologi, rudimentær,
ukomplett, uperfekt utviklet, redusert, uutviklet
ikke-funksjonelt organ eller struktur, stoppet på et
tidlig stadium av sin evolusjonære utvikling (Se:
Relic, Relict species og Vestigial organ); (2)
Begynnelses-, det å være i de tidlige utviklingsstadiene, eller som har en enkel form; (3)
Av eller relatert til grunnleggende prinsipper,
fakta; elementært.
RUF- (Rufesc-, Rufi-, Rufo-): Prefiks som betyr
rød. Rufous (rufescent), rødlig, rød-brun (hår).

RUGA: En fold, krøll eller rynke; rille, spor.
Rugosissimus, sterkt foldet, krøllet eller rynket.
Rugula, en liten fold, krøll elle rynke.
RUGGED: (1) Ru, ujevn, ulendt, kupert overflate,
terreng; (2) Knudret, kantet, det å ha markerte
trekk, furer, rynker eller folder; (3) Krevende,
barsk, grov, uvennelig, kraftig, stormfullt vær eller
hav; (4) Ufin, mangel på kultur; (5) Strihåret,
hard, gretten, sur, uvennelig; (6) Krevende,
krever store anstrengelser og evner.
RUGOPHILIC: Det å leve og trives på ujevne,
grove overflater eller i skrukker på slike overflater.
RUGOSE (Rugous): Rynket, dekket med rynker,
skrukker eller folder (rugae). Se: Wrinkle.
RUGOTROPISM: Rugotropisme, orienterende
respons i forhold til ujevnheten på en overflate.
Se: Tropism.
RULE: (1) Regel, vanlig eller generalisert adferd
(oppførsel, fremtreden) eller handlingsrekkefølge,
forutbestemt prosedyre; (2) Vedtekt, vanligvis
generalisert og godkjent bestemmelse som
beskriver hva som skal gjøres i de fleste eller alle
tilfellene; (3) Styre, prege, utøve autoritet eller
kontroll; (4) Innen taksonomi, påbudt (mandatory)
bestemmelse (provision) i Koden (Se: Code); (5)
Innen matematikk, formel, standard metode eller
prosedyre for å løse problemer.
RULE OF DEVIATION: Se: Founder effect.
RUMEN: Vom, første av de fire delene som
tilsammen utgjør magesystemet hos drøvtyggere
der de andre tre er nettmagen (reticulum), bladmagen (omasum) og løypemagen (abomasum).
Drøvtyggerne (Ruminantia) er planteetere i orden
klovdyr (partåede hovdyr, Artiodactyla) som
omfatter ca. 200 arter og er utbredt i alle
verdensdeler. Drøvtyggerne omfatter: Hjortedyr
(Cervidae), moskushjorter (Moschidae), kvegfamilien (Bovidae), kameldyr (Camelidae), prærieantilope (Antilocapra americana) og sjiraffer
(Giraffidae).
RUMEN FLUKE: Vomikter, ikter (Digenea) i
slekten Paramphistomum blant flatmarkene
(Platyhelminthes).

504

RUMEN FLUKE OF CATTLE: Kvegets vomikte, i
Norge antatt å være ikten Paramphistomum
cervi.
RUMINANT: Drøvtygger, pattedyr som tygger for
andre gang (ruminate) den delvis fordøyde maten
(cud) som vender tilbake til munnen fra den
første magesekken. Drøvtyggere som er en
underorden med kompleks fordøyelse (rumination) og en tre- eller firekamret mage (rumen,
reticulum, omasum, abomasum), omfatter
medlemmene i underorden Ruminantia. Rumen
inneholder millioner av anaerobe mikroorganismer, bakterier og protozoer, som er i
stand til å omforme cellulose til fettsyrer, CO2 og
metan. Enzymet cellulase kan ikke produseres av
drøvtyggerne selv. Fettsyrene absorberes av
verten som energi- og karbonkilde for vekst,
mens metan utslippes til atmosfæren som en
alvorlig drivhusgass.
RUMINANT LIVER FLUKE: Se: Common liver
fluke.
RUMINATE: (1) Tygge drøv, jorte; (2) Gruble,
tenke, tenke på, tenke over, ruge på.
RUMP: (1) Bakende, rumpe, ende, den kjøttfulle
bakenden på et dyr; (2) Lend, lårstykke,
kjøttstykke fra bakenden på et dyr; (3) Rumpeball, bakdel, rumpe (buttocks); (4) Siste, mest
underordnede del, halen; (5) Gump, kroppsbakdel på fugl.
RUNNER: (1) Løper, bud, agent; (2) Innen
botanikk, utløper, krypende stengel som dannes
fra en plante og som gir opphav til nye planter
ved visse knutepunkt (noder) eller bladfester.
RUN-OFF (Runoff): (1) Avrenning, avløp, vannføring; (2) Den delen av nedbøren som ikke
bindes i jorden eller fordampes, men drener fritt
videre (renner til et dreneringsområde); (3) Det
volum vann som stammer fra snøen eller regnet
som faller på en overflate og som avrenner uten
å trenge gjennom overflaten (landoverflaten
(overland flow) i motsetning til det som renner
gjennom jorden (through flow)). Avløpskoeffisienten (runoff coefficient) refererer til den del av
nedbøren som renner som overflatevann til en
elvestreng og dreneres videre av elven; (4)
Vannmengden som drenerer ut fra et definert

nedbørfelt i løpet av en viss tidsperiode.
Dreneringen kan foregå som overflatedrenering
(også kalt surface runoff) eller gå gjennom
grunnen (også kalt subsurface runoff), og angis
vanligvis som antall 106 m3 per måned eller år;
(5) Den vannmengde som strømmer gjennom en
kanal, elv eller et rør, uttrykt i volum per
tidsenhet.
RUNT: (1) Småkveg, det minste individet i et kull
(vanligvis unormalt liten); (2) Misfoster, spjæling,
RUPESTRAL (Mural, Rupestrine): Organismer
som lever på berg og klipper. Rupestrin plante
(rupestrine plant), plante som vokser blant sten.
(Rupestrian, sammensatt av berg, innskrevet på
berg.)
RUPICOLOUS: Som angår planter (rupicolous
plant, saxicolous plant) som lever på berg og
klipper; leve i et stenrikt habitat.
RUPTURE: (1) Brudd (i fred, overenstemmelse);
(2) Innen medisin, ruptur, brist, revne, rift i et
kroppsorgan, f.eks. en membran, muskel,
mellomskive (i ryggradden) eller hjertet; (3) Brokk
(hernia); (3) Forårsake et brudd, brist.
RURAL: (1) Rural, landlig, land-, landsens-,
bonde-, bygde-, bonsk, landet i motsetning til
byen; (2) Likefrem, endefrem, enkel, ærlig; (3)
Enfoldig, simpel (rustic).
RUSSIAN SPRING SUMMER ENCEPHALITIS
(RSSE, Central European (Far Eastern) tickborne encephalitis): Akutt alvorlig virusinfeksjon
(Flavivirus) i USSR og Europa (særlig skogsområdene i Sibir) som gir hjernehinnebetennelse, overføres gjennom flått (Ixodes sp.) fra
gnagere, sau, geit og kveg. Detv er påvist at
infeksjon kan skje ved å drikke infisert rå melk.
Sykdommen opptrer epidemisk.
RUST: (1) Rust(sopp), plantesykdom på korn
forårsaket av en rustsopp (gir rød-brune flekker
på blader, stengler og andre plantedeler) (Se:
Rusts); (2) Rustent, svekkelse i evne basert på
inaktivitet og forsømmelser; (3) Rust, rød-brunt
eller rød-gult jernoksid (og hydroksider) dannet
fra jern eller jern-inneholdende mineraler under
oksidering ved lav temperatur i nærvær av vann.
Rustily, rustent; (4) Enhver av forskjellige
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metalliske belegg dannet gjennom korrosjon, da
spesielt oksider; (5) Farge eller belegg som ligner
rust (Se: Rusting).
RUSTICATE: Bo på landet, trekke seg tilbake til
landlivet.
RUTILOUS: Det å ha en skinnende bronse-rød
farge.
RUSTING: Ruste, korrosjon av jern eller stål som
medfører dannelse av hydrert jern(III)oksid
(Fe2O3.H2O). Rust dannes kun når både vann og
oksygen er til stede. Rusting av jern er en
elektrokjemisk prosess der deler av jernoverflaten fungerer som elektroder i en kjemisk
reaksjon. Ved anoden løses jernatomene som
Fe2+ ioner (Fe (s) → Fe2+(aq) + 2e). Ved katoden
dannes hydroksid ioner (O2(aq) + 2H2O (l) + 4e
→ 4OH-(aq). Fe(OH)2 i løsning oksideres videre
til Fe2O3 (som er rust). Urent jern ruster lettere
enn rent jern, og også hvis syrer eller andre
elektrolytter er til stede i vannet. Se: Rust.
RUSTS: Rustsopper, en gruppe av parasittiske
basidiomyceter (rekken Basidiomycota) som
tilhører ordenen Uredinales. Rustsoppene angriper mange plantearter av stor betydning for
mennesket. Se: Rust.
RUT: Brunst, løpe, periode med seksuell opphisselse hos pattedyr, dvs. den regelmessige
årlige, markerte reproduksjonssyklus og seksuelle adferd (rutting behaviour) hos hanner av
pattedyr med sterk seksuell opphisselse. Rutting,
brustig, løpetid. Se: Heat og Oestrus.
RUTHENIUM: Ruthenium (Ru), hardt hvitt
metallisk grunnstoff som hører til overgangsgrunnstoffene med atomnummer 44, atommasse
(u) 101,07, smeltepunkt 2 310oC og kokepunkt 3
900oC. Ruthenium angripes ikke av syrer, men
reagerer med oksygen og halogener ved høye
temperaturer.

RUTIBAGA: Kålrot, kålrabi (Brassica napus),
toårig plante i korsblomstfamilien (Brassicaceae).
Kålrot er en gammel kulturplante og har vært
dyrket i Norge fra midten av 1600-tallet. Kålrot
setter små krav til klima, og kan dyrkes over hele
Norge.
RYE: Rug, dyrket rug (Secale cereale ssp.
cereale), økonomisk viktig kornart i gressfamilien
(Poaceae) som dyrkes i tempererte klima; 90 %
av verdensproduksjonen skjer i Europa og
Russland. Rug stammer fra Secale cereale ssp.
vavilovii som vokser vill i Sørvest-Asia. Rug ble
antagelig dyrket allerede 9 000 f.Kr. i Syria, men
forsvant som kulturplante og dukket først opp i
Nord- og Øst-Europa i sein bronsealder. I Norge
ble rug dyrket ca. år 400 (i Rogaland), opprinnelig
var oppfatningen at rug var et ugras i bygg og
hvete. Rug blir brukt til brød, men også til fôr og
bioetanol produksjon. Rug er i nær slekt med
hvete og bygg med 7 kromosomer, men har et
større genom (14 kromosomer; ca. 7 milliarder
bp). Rug er kryssbefrukter som det er vanskelig å
innavle, men det er mulig å foredle F 1 hybridene
som i stor grad blir dyrket i dag. Rugslekta
inneholder 4 - 11 arter, avhengig av artsdefinisjon; de mest kjente arter er ettårige: S. cereale,
S. vavilovii Grouch, og S. sylvestre, samt den
flerårige villrugen (S. strictum strictum; syn. S.
montanum) som danner geografisk forskjellige
isolater. Secale vavilovii skiller seg genetisk mest
fra de andre artene. Det at slekten inneholder
mange nært beslektede arter, gir et stort genetisk
materiale til disposisjon ved planteforedling. Rug
er sterk mot sykdommer, men kan være utsatt for
meldrøye, ergot (Claviceps purpurea), særlig i år
med dårlig bestøvning.
RYPOPHAGOUS: Som eter råttent og stinkende
materiale eller avfall, søppel.

RUTHERFORD (rd): Rutherford, enhet for
aktivitet lik mengden av nuklider som trenges for
å gi 106 nedbrytninger (disintegrasjoner) per
sekund. 1 rutherford = 106 becquerel. Se:
Becquerel.
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S
S (s): Forkortelse for: (1) Innavl (første innavlede
generasjon (S1), andre (S2), etc.; selvfertilisering
blant planter, selfing); (2) Seleksjonsdifferensial
(Se: Selection differential); (3) Aminosyren serin
(Ser); (4) Se: Svedberg unit; (5) Se: Siemens; (6)
Silur (Silurian period); (7) Svovel (Se: Sulfur); (7)
Sedimentasjonskoeffisienten (sedimentation coefficient); (8) Sekund (second); (9) Standardavvik
(s, SD, Se: Standard deviation); (10) Venstre
(latin, sinister); (11) Uten (latin, sine); (12)
Seleksjonskoeffisient (Se: Selection coefficient);
(12) Sølv (Se: Silver); (13) Se: Singular; (14) Se:
Sire; (15) Sol.

basert på den grad en optisk aktiv sukkerløsning
roterer polariseringsplanet.
SACCHARINE: (1) Relatert til eller som inneholder sukker; (2) Sakkarin, kunstig søtstoff som
per vektenhet er ca. 300 ganger søtere enn
sukker. Sakkarin er kalorifritt, dvs. gir ikke energi
(tilsetningsstoff E954); (2) Altfor søt, ubehagelig
søt, kliset, vammel, sukkersøt (sugary, syrupy);
(3) Enig, vennlig, behagelig; (4) Meget sentimental, følsom, romantisk til det latterlige og
tåpelige.

35S: Radioistop av svovel som ofte benyttes
eksperimentelt for å radioaktivt merke proteiner.

SACCHAROLYTIC: Evnen kjemisk å hydrolysere
(splitte) sukker; metabolsk nedbrytning av karbohydrater i organismer for produksjon av energi.

S.A. (Sensu amplo): Forkortelse for: I vid
mening. Se: S.l.

SACCAROSE: Sakkarose, alternativt navn for
sukrose. Se: Sucrose.

SABULICOLOUS
(Arenicolous,
Psammobiontic): Som lever i sand, mellom (interstitielt)
sandkornene eller er festet til dem.

SACCARURIA: Sukker i urinen.

SABULINE (Sandy): (1) Planter som lever og
vokser i sand; (2) Sandlik i tekstur (gritty, sandete).
SABULOUS (Sabulose): Det å være sandete,
sandet (gritty).
SAC: (1) Sekk, blære, blære- eller punglignende, en utvidet struktur hos planter eller dyr
(og som kan være væskefyllt); (2) Utposning,
divertikkel (diverticulum).

SACCIFOM (Saccular): Sekk-formet, sekkelignende, lomme-formet.
SACCULE: (1) Liten, smal sekk, cyste; (2)
Sacculus, den minste av de to væskefyllte delene
som danner labyrinten i det indre øret (den ytre,
utriculus), og som inneholder hårceller og otolitter
som sender signaler til hjernen mht. hodets
orientering.
SACFRY (Alevin): Plommesekkyngel, fiskeyngel
som fortsatt har plommesekken i behold.
SACRAD: Mot korsbenet.

SACCIFORM: (Saccate, Saccular) : Det å ha
form som en pose, pung

SACRAL: Med referanse til korsbenet (Se:
Sacrum).

SACCHARIDES: Sakkarider, ethvert sukker,
karbohydrat, spesielt enkle sukker (monosakkarid
sukker), eller kombinasjoner av sukker. Se:
Sugar.

SACRUM: Korsbenet, den fusjonerte delen i
virvelsøylen der bekkenet (pelvic) er festet.

SACCHARIMETER: Instrument for å måle
mengde sukker i en løsning, spesielt en type
polarimeter for å bestemme konsentrasjonen

SAFE: (1) Ufarlig, trygg, sikker, som ikke involverer tap eller ødeleggelse, fare eller skader;
uskadet, usåret (unhurt); (2) Fri fra risiko,
betryggende, basert på gode grunner så vil
neppe gå galt; (3) Gjemmested, sted som gir
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sikkerhet eller beskyttelse; pengeskap; (4) I god
behold; (5) Pålitelig, troverdig (reliable, trustworthy); (5) Forsiktig, som ikke tar noen risker
(cautious); (6) Utmerket, bifall gitt med entusiasme.
SAFFRON: (1) Safran, krydder som består av de
tørkede arrene fra safrankrokusen (Crocus
sativus), et av de mest kostbare krydder som
finnes. Til ett kilo safran kreves minst 70 000
krokuser, eller omtrent 150 000 til 200 000 arr, og
som må plukkes og renses for hånd. I Europa
benyttes safran i mange matretter, f.eks. i den
franske fiskesuppen bouillabaisse, den italienske
risretten risotto alla milanese og den spanske
paella. I Iran blir gjerne risretter forfinet med
safran; (2) Safrangul.
SAGE: Salvie, slekt (Salvia) i leppeblomstfamilien (Lamiaceae) som omfatter rundt 700 900 arter. Med salvie menes vanligvis arten
kryddersalvie, tesalvie (Salvia officinalis), som
benyttes til krydder og te eller som munnskyll
eller gurgling av halsen. En annen art, den
psykoaktive planten Salvia divinorum, kan tygges
eller røkes og som medfører fra ukontrollerbar
latter til ennå mer intens adferd. Mazatecindianerne i Mellom-Amerika, brukte dsalvie i
ritualer for å helbrede sykdommer, og for å få
dypere sanseopplevelser, visjoner.
SAGITTAL: (1) Innen biologi, longitudinelt plan
eller snitt gjennom en bilateralt symmetrisk
organisme som deler organismen i en venstre og
en høyre del, eller ethvert plan parallelt til dette
planet (Se: Sagittal plane); (2) Av eller med
referanse til sammenføyningen (suturen) som
forener de to parietal benene i hodeskallen (og
som går fra fronten bakover langs midten i
toppen av skallen); (3) Pil-formet; (4) Innen optikk
(Se: Sagittal plane).
SAGITTAL PLANE (Longitudinal plane): (1)
Innen optikk, sagittalplan, planet som inneholder
hovedstrålen (strålen som passerer gjennom
sentrum i en apertur) og som er perpendikulær til
tangentplanet som også omfatter den optiske
aksen (Se: Meridian plane); (2) Innen anatomi,
sagittal plan, longitudinelt plan som deler en
kropp (bilateralt symmetrisk dyr) i en venstre og
høyre halvdel. Parasagittal plane, parasagittal
plan, ethvert plan parallelt til det midtsagittale

planet (midsagittal plane), som er det longitudinelle, mediane og vertikale planet som deler
et bilateralt symmetrisk dyr i en venstre og høyre
halvdel. Se: Sagittal.
SAGITTIFORM (Sagittate): Det å ha form som et
pil-hode.
SAHEL: Sahel, smalt landområde som krysser
Nord-Afrika ved den sørlige kanten av Sahara
ørkenen og savannen fra Rødehavet til Senegal
ved Atlanterhavskysten, karakterisert ved omfattende tørkeperioder og relativt korte regnperioder. Nedbøren er bare 150 - 500 mm i året
og tørke forekommer hyppig, noe som ofte føre til
avlingsskader og sult. Botanisk sett er Sahel en
savanne med gressområder som går over i et
kratt-lignende ørkenområde.
SALIENT: Det å peke utover, være fremspringende (prominent).
SALIFEROUS: Som er saltholdig.
SALINE (Salty): (1) Salt, kjemisk stoff, løsning av
NaCl og destillert vann, og/eller et salt eller salter
av magnesium eller et annet alkali metall; (2) Av,
relatert til eller som inneholder salt, impregnert
med salt; (3) Saltsjø, saltverk, saltkilde, havvann,
saltaktig, salt-, jord og vann rikt på løselige salter;
(4) Saltoppløsning, spesiell isotont tilpasset
løsning benyttet innen biologi og medisin.
SALINITY: Salinitet, saltholdighet, saltinnhold,
saltholdighetsgrad, saltkonsentrasjonen i en
løsning (spesielt vann), den totale mengde
oppløste salter (stoffer, materiale) i vann uttrykt
(vanligvis) som kilogram salter per million
kilogram av løsemiddelet (feedwater) (deler av
totalt oppløste stoffer per tusen (ppt); deler per
million (ppm); salinitet kan også uttrykkes i
henhold til Knudsens formel: S = 0,03 + 1,805 x
Cl, der Cl angir klorinnholdet). Saltholdigheten er
en fundamental egenskap med sjøvann og har
normalt en verdi på 34,33 o/00 (35 000 ppm) der
30 000 ppm er vanlig salt (NaCl); salt er
natriumklorid (NaCl), men sjøvann inneholder
også en rekke andre salter. I enkelte lukkede
innsjøer som den Persiske gulf og Rødehavet,
kan saltholdigheten øke til 40 o/00 på grunn av
fordampningen. Saltsjøer (salt lakes) refererer til
innsjøer med meget høy saltholdighet i områder
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med høy fordampning der saltholdigheten kan
komme opp i hele 330 o/00 (i Dødehavet er
saltholdigheten 238 o/00). Akseptabelt drikkevann
har en standard på 250 ppm av salter og en total
mengde oppløst stoff på 500 ppm (burde ideelt
sett vært lavere). Hvis en avsaltingsprosess
fjerner 90 % av saltene fra en 35 000 ppm
løsning, vil produktet av vann ha et innhold
oppløste stoffer på 3 500 ppm noe som gjør
vannet udrikkbart. Denne begrensningen omfatter både rensning av sjøvann ved hjelp av
elektrolyse og reversibel osmose, men ikke
destillasjon hvor renheten av produktet kan være
fra 1 til 100 ppm hvis utgangspunktet er sjøvann
på 35 000 ppm. Noen saltholdigheter: Sjøvann
35 000 ppm, Østersjøen 2 000 - 3 000 ppm, brakkvann 1 500 - 6 000 ppm, grense for irrigasjonsformål (Se: Irrigation) 1 000 ppm, og drikkevann
300 – 500 ppm. Se: Desalination og Salt.
SALINOMETER: Salinometer, instrument for å
måle saltgehalten i en løsning. Det finnes to
hovedtyper der den ene måler tettheten (Se:
Hydrometer) og den andre den elektriske
ledningsevnen i løsningen.
SALINIZE: Behandle eller impregnere med salt.
SALIVA: Spytt, væske som sekreres av spyttkjertlene i munnen; den vann-lignende væsken
fra spyttkjertlene (saliva glands) hos virveldyr
som sekreres spesielt når det er mat i munnen
eller når det er forventninger om mat. Spyttet
inne-holder enzymer som starter fordøyelsesprosessen av maten som inntas. Hos virveldyrene
inneholder spyttet mucin som også smører maten
og gjør den lettere å svelge og amylaser, f.eks.
enzymet ptyalin hos pattedyr, som begynner
nedbrytningen av stivelse til sukker. Hos
blodsugende igler og mygg, inneholder spyttet
antikoagulanter som forhindrer blodet å levre
seg.
SALIVARY-GLAND CHROMOSOME: Spyttkjertel kromosom, de polytene kromosomene
som befinner seg i interfasen i spyttkjertelcellene
hos tovinger (Diptera). Se: Polytene chromosome
og Mitosis.
SALLOW: (1) Selje (Salix caprea), en art av
løvtre i vierfamilien (Salicaceae) som kan bli
opptil 20 m høy og nå en alder på 80 år. Selja

blomstrer tidlig på våren, med hann- og
hunnrakler på adskilte trær. De lodne, gule
hannraklene kalles for gåsunger (puselabber).
Selje er utbredt over hele Norge opp til 1150
moh. Silkeselje (Salix caprea sphacelata er en
underart av selje; 2) Gul, gulbrun farge; (3)
Sykelig, gusten, gulblek (i ansiktet).
SALMON: Atlantisk laks, atlanterhavslaks (Salmo
salar), laks i familien laksefisker (Salmonidae)
som forekommer i Nord-Atlanteren og gyter i
tilstøtende elver. Navnet laks benyttes om all fisk
etter de har fått dannet første større årsring ved
slutten av første vintersesong i sjøen. Laks ett år
i sjøen (1-sea-year salmon) kalles smålaks (tert,
svel), to år i sjøen (2-sea-year salmon) mellomlaks, og tre år i sjøen eller mer, storlaks. Tidligere
gyter (previous spawner) er laks som har tidligere
gytt i ferskvann, dvs. laks med gytemerke (2.
gangs, 3. gangs, etc. gyter). Laks som art omfatter tre hovedgrupper: Vestatlantisk laks, Østatlantisk laks og Baltisk laks. Atlantisk laks (hake)
kan bli opptil 1,5 m lang og veie over 40 kg;
hunnlaksen er noe mindre. Den offisielle
verdensrekorden for stangfiske, er 32,5 kg.
Stillehavslaks er en slekt (Oncorhynchus) i
laksefamilien som hovedsakelig lever i Stillehavet
og omgivelser; kjente arter er: Pukkellaks
(Oncorhynchus gorbuscha), ketalaks (O. keta),
kongelaks (O. tschawytscha) og regnbueørret (O.
mykiss). Se: Alevin, Fry, Parr, Smolt, Post-smolt,
Kelt, Salmonoids og Trout.
SALMONELLA
fevers.

SEPTICEMIAS:

Se:

Enteric

SALMONELLOSIS
(Enteric
paratyphosis,
Paratyphoid infection, Salmonella food poisoning): Salmonellose, en vanlig infeksjon hos
mennesket og dyr som skyldes aerobe (eller
fakultativ anerobe) Gram-negative bakterier
innen Enterobacteriaceae, hvor de fleste er
mobile. De kan leve for lengre perioder utenom
verten, og kan forekomme f.eks. i avfall og
overflatevann. Infeksjonen av mennesket skjer
gjennom kontaminert vann og mat, spesielt
produkter fra dyr som egg, kylling og melk eller
grønnsaker kontaminert gjennom gjødsling da
bakteriene utskilles via avføring (faeces).
Uhygienisk mat-produksjon
er
også en
smittekilde.
Salmonella-artene
er
vanlige
kommensaler i tarmen hos alle fugler, dyr og
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mennesket, men de kan også opptre som
alvorlige patogener da enkelte strainer er
toksigeniske og forårsaker sykdommer (tyfoid og
paratyfoid feber; henholdsvis S. typhi og S.
paratyphi), andre gir matforgiftninger med
magesmerter, hodepine, oppkast og diaréer.
Nomenklaturen til Salmonella følger ikke ICNB da
binomialene vanligvis refererer til serotyper,
istedenfor til arter. Over 2 000 serotyper av
Salmonella bakterier finnes og er listet i
Kauffmann-Whites klassifikasjonsskjema; hyppigheten til serotypene, varierer kontinuerlig.
Deres benevnelse dannes vanligvis ut fra sykdommen de forårsaker eller den verten de
infiserer, men i senere tider har serotypene også
fått navn etter hvor de først ble isolert. Hvert navn
er også gitt en antigenisk formel. Slekten
Salmonella deles vanligvis i fem underslekter på
basis av biokjemiske tester. Salmonella typhosa
(tyfoid) er vertsspesifikk på mennesket, men
antas opprinnelig å ha utviklet seg fra S.
typhimurium som infiserer en rekke arter, særlig
smågnagere og fugl. Se: Diseases of civilization,
Paratyphoid fever og Typhoid fever.
SALMON FRY: Lakseyngel. Se: Salmon.
SALMON
LOUSE:
Lakselus,
parasittiske
krepsdyr i slektene Lepeophtheirus og Caligus
(underklasse Copepoda) som infiserer huden hos
laksefisk i marint miljø. Brukt også om fiskelus fra
ferskvannsmiljø som i Norge omfatter arter i
slekten Argulus (underklasse Branchiura).
SALMONOIDS: Laksefisker, fiskearter i underorden Salmonoidea, som står i orden silde- og
laksefisker (Isospondyli), underklasse egentlige
benfisker
(Neopterygii),
klasse
benfisker
(Osteichthyes). Underorden Salmonoidea omfatter tre familier: (1) Laksefamilien (Salmonidae)
med omkring 70 arter hvorav enkelte har stor
kommersiell betydning, f.eks. Atlantisk laks
(Salmo salar), ørret (S. trutta), regnbueørret
(Oncorhynchus
mykiss),
røye
(Salvelinus
alpinus), bekkerøye (S. fontinalis), canadarøye
(S. namaycush), sik (Coregonus lavaretus),
lagesild (C. albula), harr (Thymallus thymallus),
ketalaks (Oncorhynchus keta) og pukkellaks (O.
gorbuscha); (2) Vassildfamilien (Argentinidae)
med artene strømsild (Argentina sphyaena) og
vassild (A. silus); (3) Loddefamilien (Osmeridae)

med artene krøkle (Osmerus ererlanus) og lodde
(Mallotus villosus).
SALMON POISONING: Infeksjon med rickettsien, Neorickettsia helminthoeca. Se: Salmon
poisoning fluke.
SALMON POISONING FLUKE: Ikten Nanophyetus salmincola som finnes som adult i
tarmen hos rovpattedyr (hunder, rev, bjørn), men
som larve (metacercarie) i fisk. Denne iktearten
blir selv infisert (hyperparasittisme) med en
rickettsie, «Neorickettsia helminthoeca, en
infeksjon som varer gjennom hele livssyklus. Det
er bakterien, ikke ikten, som forårsaker den
akutte «salmon poisoning disease» i hunder,
hvor død kan inntre i løpet av 7 - 10 dager.
Sykdommen kan ikke smitte fra hund til hund.
SALPETRE: Salpeter (potassium nitrate, niter,
KNO3), sterkt oksiderende agens som innen
medisin benyttes som urindrivende middel, eller
natriumnitrat (salpeter, chile salpeter, sodium
nitrate, NaNO3) som benyttes som gjødningsmiddel og som oksiderende agens ved matbehandlinger. Se: Nitre.
SALSUGINOUS: Som lever i habitater som
oversvømmes av brakkvann eller salter.
SALT: (1) Salt, i vid mening, ethvert kjemikalium
sammensatt av et positivt (ikke hydrogen) og et
negativt ion (ikke hydroksyl); (2) Stoff som
dannes gjennom en reaksjon mellom en syre og
en base der hydrogenet i syren er erstattet med
et metall eller annet positivt ion, under dannelse
av f.eks. klorider (sodium chlorid, NaCl), sulfater
(CaSO4) eller karbonater (CaCO2). Vanligvis er
salter, krystallinske, ioniserte stoffer, lik bordsalt
(Na+Cl-). Salt lick, saltstenene som dyr slikker.
SALT ACID (Hydrochloric acid, Muriatic acid):
Saltsyre, fargeløst uorganisk kjemisk stoff som er
en løsning av hydrogenklorid i vann (HCl: H2O);
dvs. et salt av hydronium ionet og klorid: HCL +
H2O = H3O+ + Cl-. HCl har en sterk, stikkende
lukt, og kan gi alvorlige skader på huden da det
er helt løselig i vann.
SALTANT: (1) Danse, hoppe, sprette, bykse; (2)
Organisme som gjennomgår evolusjonære
sprang (Se: Saltation).
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SALTATION: (1) Sprang, å røre på seg ved hjelp
av hopp, sprett eller byks; (2) Innen evolusjon,
plutselig endring, plutselige eller drastiske forandringer i tilsynekomsten av en organisme
(abrupt evolutionary change) forårsaket av
genetiske mutasjoner; store evolusjonære forandringer eller makromutasjoner fra en form til en
annen gjennom hurtige, diskontinuerlige prosesser (det i motsetning til en gradvis evolusjon;
Se: Gradualism). En saltationist er en biolog som
tror på slike prosesser. Darwin uttrykte da han
først formulerte sin evolusjonsteori, at evolusjonen gjør ingen sprang (natura non facit
saltum). Spørsmålet om evolusjonen er gradvis
eller sprangvis, er et relativt spørsmål sett fra
menneskets ståsted da evolusjonen kan sies å
være meget sagte uansett (Se: Anamorphosis og
Punctuated equilibrium); (3) Form for transport av
sedimenter langs jordoverflaten, og da oftest ved
hjelp av vind i tørre områder eller av en
vannstrøm langs bredden av elver.
SALTATIONAL SPECIATION: Se: Quantum
speciation.
SALTATORIAL (Saltatory): (1) Av eller relatert
til å hoppe, sprette eller danse; (2) Innen zoologi,
karakterisert ved, spesialisert til eller brukt for å
hoppe (f.eks. bena hos gresshoppene).
SALTEM: Minst, i det minste, så mye som, til og
med, i alle fall, likevel, uansett, etter alt.
SALTIGRADE: (1) Hoppende, sprettende form
for bevegelse; det å ha føtter eller legger formet
for å hoppe; (2) Edderkopp (triben Saltigrade);
edderkopper som hopper for å fange et bytte.
SALT LAKE: Saltsjø, isolert vannansamling med
høy saltholdighet på grunn av fordampning.
SALT MARSH: Saltmyr, saltsump, saltmarsk,
flatt mudderområde med salttilpassede planter i
et marint tidevannsområde.
SALTWATER: Saltvann, sjøvann, havvann, som
består av eller som inneholder sjøvann med et
saltinnhold høyre en 20 o/oo. Se: Brackish water,
Brine, Freshwater og Seawater.
SALUBRITY: (1) Sunn, sunnhet, helsegivende,
helsebringende (salutary); (2) Tiltalende sted,

sunt sted, ikke nedslitt; (3) Respektabelt, sosialt
ønskelig (salubrious).
SAL VOLATILE (Baker’s ammonia): Luktesalt,
parfymert blanding av ammonium karbonat
((NH4)2CO3) i etyl etanol (etyl alkohol) eller i
ammoniakk vann (NH3).
SAMARIUM: Samarium (Sm), bløtt sølvaktig
metallisk grunnstoff som hører til lanthanoidene i
grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 62, atommasse (u) 150,35, smeltepunkt
1 073oC og kokepunkt 1 791oC. Forekommer i 7
naturlige isotoper der alle er stabile bortsett fra
samarium-147 (svakt radioaktivt; halveringstid
2,5 x 1011 år). Samarium brukes i enkelte legeringer under konstruksjonen av kjernereaktorer da
det absorberer nøytroner. Samarium oksid
(Sm2O3) brukes i spesielle optiske glass. Den
ferromagnetiske legeringen (Sm2O3) gir permanente magneter som er fem ganger sterkere enn
noe annet materiale.
SAMESENSE MUTATION (Synonymous mutation): Punktmutasjon i den tredje basen i et
strukturelt gen og som resulterer i et mutant
kodon, men som spesifiserer den samme
aminosyren som det originale kodonet gjorde
(noe som skyldes degenerasjonen av den
genetiske koden). En slik mutasjon i den tredje
basen vil ikke nødvendigvis medføre forandringer
i aminosyre sekvensen i et polypeptid. Se:
Codon, Frameshift mutation, Genetic code, Missense mutation og Silent gene.
SAMPLE: (1) Ta prøve av; (2) Sett av målinger
som er representativ for det hele, eller ett
eksemplar (specimen) tatt for analyse eller test;
(3) Innen statistikk, prøve, stikkprøve, utvalg, et
sett av målinger, datasett hentet fra en større
populasjon for analyse og beregning av hva som
er karakteristisk for denne populasjonen; prøver
innsamlet som en representativ del av en større
enhet (populasjon). Prøvene må ha et visst
omfang og velges etter spesielle (statistiske)
metoder for å sikre prøvenes eller prøvens
representativitet. Generelt kan prøvene være
tilfeldig tatt (random sample) eller være en gitt
stedsprøve (spot sample). En tilfeldig prøve er en
prøve som er selektert på en slik måte at alle
mulige prøver av samme størrelse har den
samme sjanse for å bli tatt. En stedsprøve er
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f.eks. en grabbprøve av jord, en luftprøve, en
kloakkprøve, etc. som innsamles over et kort
tidsintervall og som vanligvis bringes inn til et
laboratorium for analyse. To sample, å gjøre et
sett av målinger, å ta en stikkprøve.
SAMPLE ERROR: Prøvefeil, forskjellen mellom
en statistisk observert verdi og den korresponderende parameter i populasjonen som den skal
estimere.
SAMPLE INQUIRY: Stikkprøveundersøkelse.
SAMPLE MEAN (Empirical mean): Prøvegjennomsnitt, (empirisk) gjennomsnitt, det aritmetiske
gjennomsnitt (average) i en prøvetaking; gjennomsnittverdien av et sett av tall eller mengder
uttrykt som summen dividert på antallet (ofte
angitt med x med strek over; x bar). Sample
median, empirisk median (Se: Median).
SAMPLE SIZE: Prøvestørrelse, utvalgsstørrelse,
antall observasjoner, objekter eller replika i en
prøvetaking (angitt med n); en meget viktig faktor
i empiriske studier der målet er, basert på uttaket
av prøver, å dedusere gitte egenskaper om den
populasjon prøvene stammer fra.
SAMPLE VARIANCE: Empirisk varians, mål på
spredningen innen et sett av prøvedata; summen
av kvadratet av avvikene (s2) fra deres
gjennomsnitt delt på én mindre enn antall
observasjoner i datasettet.
SAMPLING: (1) Sampling, prøvetaking, stikkprøving, stikkprøve, det å selektere en del som
representativt for det hele. (2) Innen statistikk,
prosessen å kunne ta og velge ut et begrenset
antall prøver (enheter, sampler) fra en populasjon
som skal representere populasjonen enhetene
stammer fra. For å sikre at hver enhet (medlem)
av populasjonen skal ha lik sjanse til å bli
samplet, brukes spesielle prøvetakingsprosedyrer: (a) Systematisk prøvetaking (systematic
sampling) der individer velges ut fra visse gitte
intervaller, f.eks. hver tiende i en populasjon
(samples en periodisk kvantitet, må samplingen
minst være to ganger kvantitetens frekvens), (b)
stratifisert tilfeldig samling (stratified random
sampling) der populasjonen inndeles i diverse lag
(strata) som tilfeldig samles og hvor samplene fra
de forskjellige lagene slås sammen, eller (c)

tilfeldig sampling (random sampling) der ethvert
individ i populasjonen har lik sjanse på å bli
utvalgt; (3) Innen museologi, prosessen i
vitenskapelige samlinger å fjerne en del av et
biologisk eksemplar (specimen) eller en del av en
kulturgjenstand (artefakt; Se: Artefact) for vitenskapelig analyse. Slik analyse kan være mer eller
mindre ødeleggende for samplet, dvs. såkalt
destruktiv sampling.
SAMPLING ERROR: Samplingsfeil, forskjellen
mellom den «virkelige» verdien av en eller annen
karakteristikk i en populasjon og den estimerte
verdien av denne karakteristikken basert på et
prøveuttak (sample) fra populasjonen. Ingen
prøver fra en populasjon kan eksakt representere
populasjonen, derfor er det nødvendig at prøvene
blir tatt tilfeldig og i et så representativt antall som
mulig; det som er praktisk og økonomisk mulig
(Se: Random). Se: Bias og Systematic error.
SAMPLING PROSESS: Det å innhente målinger,
det å gjøre målinger.
SAND: (1) Sand, små løse korn (partikler)
erodert fra oppløste, nedslitte og disintegrerte
berg, klipper og sten; (2) Løse sandete partikler
(f.eks. i et timeglass); (3) Innen geologi,
sedimentært materiale med korn mellom 0,02
(eller 0,0625) - 2 mm i diameter (grovere enn
silt). Sand kan også inndeles videre i undergrupper basert på partikkelstørrelse der vindblåst
sand ofte har partikkelstørrelser mellom 0,15 0,3, meget fin sand 0,125 - 0,0625. Det meste av
sanden består av kvartspartikler, et erosjonsprodukt av kvartsrikt berg; (4) Sandbanke, ørken,
landområde dekket med sand; (5) Sandstrø,
blande med sand, polere med sand (sandpapir),
blande med sand, fylle opp med sand; (6) Lys
gråbrun til gulgrå farge. Se: Boulder, Clay,
Cobble, Gravel, Pebble, Sandstone, Silt og Soil.
SAND FILTER: Sandfilter, enhet for filtrering av
vann eller avløpsvann basert på fin eller grov
sand i ½ til 1½ m dybde på en filterbunn eller et
støttesjikt. Vannet filtreres vanligvis ovenfra og
nedover.
SANDFLEA: Se: Chigoe flea.
SANDFLIES: Sandfluer (rettere sandmygg), insekter i slekten Phlebotomus (familien sommer-
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fuglmygg, Psychodidae, Nematocera, Diptera)
som overfører Leishmania. Se: Leichmania og
Punkies.

SANITARY: (1) Sunnhets-, relatert til helse, (2)
Toalett, klosett, avløp for vannbårne avfallsstoffer; (3) Hygienisk, sanitær, hygiene-, rent.

SANDFLY FEVER: Feber forårsaket av et Bunyavirus som smitter via sandfluer; er endemisk
mellom 20 og 45 breddegrad.

SANITATION: Hygiene, hygienisk tiltak, helsestell, sanitærinstallasjoner, renhold, sunnhetsvesen, refererer særlig til offentlig hygiene.

SANDSTONE: Sandsten, sedimentær bergart
(arenitt) sammensatt av sandkorn med diameter
mellom 0,02 (eller 0,0625) - 2 mm, dannet ved at
sandkornene har blitt presset sammen av
overliggende jordmasser. Sementeringen av
sandstenen skjer ved hjelp av leirmineraler,
kalkspat, kvarts, dolomitt og jernforbindelser.
Sandstener med mye feltspat kalles arkoser
(sparagmitter), er det mye silt- og leirpartikler til
stede, kalles sandstenen for gråvakker, sterkere
omdannet sandsten kalles kvartsitt. Se: Clasts.

SANITIZER: Ethvert preparat med både rensende og antimikrobiske egenskaper.

SANDSTORM: Sandstorm, bevegelse av relativt
grov sand pga. sterk vind i tørre områder. Til
forskjell fra støvstormer løftes ikke sanden mer
enn et par meter over bakken og transporteres
ikke over større avstander (finere sandpartikler
kan transporteres med luftmasser over store
avstander, f.eks. fra Sahara til langt nord i Europa).
SANDUR: Sandaur, elveslettesystem med et
forgrenet løpsmønster, vanligvis dannet på et
nærmest horisontalt område foran f.eks. en isbre.
SANGER'S REAGENT: Sangers reagens, løsning av 1-fluoro-2-4-dinitrobenzen som brukes til
kromatografisk påvisning og kvantifisering av
aminosyrer, peptider og proteiner. Se: Protein.
SANGUICOLOUS: Som lever i blodet.
SANGUIFEROUS: Som er blodførende.
SANGUINARY: (1) Blodig (bloody); (2) Morderisk, blodtørstig (murderous, bloodthirsty); (3)
Som består av blod.
SANGUINE: Det å ha farge som blod.
SANGUIVOROUS (H(a)ematophagous, Sanguivorous): Som suger eller eter blod.

SAP: Saft (i plante), sevje, tappe for saft.
SAPID: Frisk, velsmakende, tiltalende.
SAPIENCE: Visdom, klokskap, skarpsindighet.
SAPLING: (1) Ungdom, slank person, ikke over
10 cm i diameter ved brysthøyde; (2) Uerfaren
person; (3) Ungt tre, spesielt med slank stamme.
SAPONACEOUS: Som er glatt, såpeglatt.
SAPRO-: Prefiks som refererer til nedbrytning,
forråtnelse.
SAPROBE (Saprobiont): Saprobe, saprofyttisk
organisme, organisme som kan utskille
ekstracellulære fordøyelsesenzymer og absorbere dødt organisk vev. Saprober trives i vann
ved lave oksygen nivåer og i råtnende organisk
materiale, og kan omfatte f.eks. bakterier i slikt
dødt materiale. Se: Saprophyte, Saprotroph og
Saprozoite.
SAPROBIC: (1) Saprobisk, vann som er rikt på
råtnende organisk materiale. Et saprobisk system
(saprobic system) refererer til et klassifikasjonssystem for vann med hensyn på
forurensningsgraden, og som er basert på
vannorganismenes ulike følsomhet for organiske
forurensninger og dermed miljøforandringer:
Polysaprob (sterkt forurenset), mesosaprob (noe
forurenset), ß-mesosaprob (lite forurenset),
oligosaprob (meget lite forurenset) og katarob
(ikke forurenset); (2) Det å leve på råtnende
organisk materiale (Se: Saprobe).
SAPROBIONT: Se: Saprobe.
SAPROBIONTIC: Se: Saprophagous.
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SAPROBITY SYSTEM: System av selvrensing i
en organisk forurenset elv eller bekk; et system
som kan oppdeles i en rekke soner der hver sone
karakteriseres etter grad av forurensning, dvs.
innhold av løst O2 og typer av mikroorganismer
som er tilstede. Omfatter fire grader av
forurensnings: IV (polysaprob sone, meget sterkt
forurenset), III (-mesosaprob sone, sterkt forurenset, II (-mesosaprob sone, svakt forurenset,
og I (oligosaprob sone, lite eller ingen forurensning).
SAPROGENIC (Saprogenous): Saprogen, forråtnende, som forårsaker, er forårsaket av eller
fremskynder forråtnelse av organisk materiale.
SAPROLEGNIOSIS: Saprolegniose, en meget
vanlig soppsykdom på ferskvannsfisk som
skyldes arter i slekten Saprolegnia. Hos laksefisk
er artene vanligvis S. diclina Type 1 (tidligere S.
parasitica) og S. ferax; begge artene skaper store
problemer i settefiskanlegg.
SAPROMYIOPHILOUS: Bestøves av spyfluer
(Calliphoridae); en familie fluer (Brachycera) som
sammen med mygg (Nematocera) utgjør
tovingene (Diptera).
SAPROPEL: Akvatisk slam, sapropel, ufullstendig nedbrutt organisk sediment avsatt under
anaerobe forhold. Sapropel dannes i stagnerende, meget produktive eller forurensede
vann, sumper og grunne havbassenger. Slike
områder vil over geologisk tid kunne bli en kilde
for naturgass og råolje.
SAPROPELIC: Organismer som lever i søle eller
mudder som er rik på råtnende, oppløst organisk
materiale.
SAPROPHAGE: Saprofag, organisme som eter
og absorberer oppløst organisk materiale, døde
organismer. Saprofagene utgjør en hovedgruppe
blant de heterotrofe organismene og omfatter
vesentlig bakterier og sopp, men også enkelte
virvelløse dyr som insektlarver. Saprofagene er
med på å nedbryte de komplekse kjemiske
forbindelsene i de døde organismene, absorbere
enkelte av nedbrytningsproduktene og frigjør
resten som uorganiske næringsstoffer som kan
benyttes av andre organismer igjen. Se:

Saprobe, Saphrophagous, Saprophilous, Saprophyte, Saprotroph og Saprozoite.
SAPROPHAGOUS (Saprobiontic, Saprophagic, Saprozoic): Saprofagisk, som eter og
absorberer oppløst organisk materiale, dødt og
råtnende organisk dyre- og plantemateriale. Se:
Saphrophage, Saprophilous og Saprophyte.
SAPROPHILOUS: Det som lever og trives i
råtnende organisk materiale eller humusrike substrater. Se: Saprophage, Saprophagous og
Saprophyte.
SAPROPHYTE (Decomposer, Hysterophyte):
Saprofytt, råteplante, plante, sopp eller mikroorganisme som henter sin næring fra dødt og
råtnende organisk materiale. Mange sopp,
bakterier eller protoktister er saprofytter, og
spiller en fundamental rolle i resirkuleringen av
materie gjennom nedbrytningen av organisk
materiale til enkle stoffer som CO2 og nitrater,
som igjen kan bli tilgjengelige for dyr via syntesen
av nytt organisk stoff i de autotrofe organismene.
Se: Decomposer, Saprobe, Saprophage, Saprotroph og Saprozoite.
SAPROPHYTE CHAIN: Saprofytt kjeden, en
næringskjede som begynner med dødt, råtnende,
oppløst organisk materiale som absorberes og
utnyttes av saprofyttiske organismer (saprofager), og da spesielt mikroorganismer. Se:
Saprophage.
SAPROPHYTIC: Saprofyttisk, dyr og planter som
henter sine næringsstoffer gjennom å absorbere
dødt, råtnende og oppløst organisk materiale. Se:
Necrophagous.
SAPROPHYTOPHAGOUS: Som eter og absorberer organisk materiale under forråtnelse, oppløsning og dekomposisjon.
SAPROPLANKTON: Saproplankton, plankton
organismer som lever i vann som er rikt på
organisk materiale.
SAPROTROPH
(Decomposer,
Saprobe,
Saprobiont, Saprovore): Saprotrof, dekompositør, enhver organisme som får sine næringsstoffer fra ikke-levende organisk materiale,
avføring eller råtnende plante- eller dyremateriale
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under oppløsning, gjennom å absorbere de
løselige organiske dekomponerte stoffene.
Saprotrofer kan produsere ekstracellulære
enzymer som frigjør de løselige komponentene
fra det ellers uløselige materialet. Generelt er de
heterotrofe organismene hovednedbryterne av
organisk materiale i naturen; hvis organismen er
en plante (eller plante-lignende) kalles den
saprofytt, hvis den et dyr (eller dyre-lignende)
kalles den saprozoitt. Saprofyttene omfatter f.eks.
de fleste soppene (de sopper er parasitter),
mange bakterier og protozoer, biller og gribber og
en del plantearter (mange orkidéer). Saprotrofene er som nevnt, heterotrofer, de kan ikke
lage sin egen mat, og omfatter bl.a. fakultative
parasitter, de som eter på avføring (koprofager),
på tre (xylofager), på åtsel (nekrofager) og på
detritus (detrivorer). Saprotrofer er meget viktige
organismer i nedbrytningen og mineraliseringen
av materie og et essensielt ledd i materialsyklus.
Se: Decomposer, Detrivore, Saprobe, Saprophyte og Saprozoite.
SAPROTROPHIC: Saprotrofisk, en organisme
(saprotrof) som eter på og får sin ernæring fra
dødt, råtnende organisk materiale som er under
oppløsning. Se: Saprotroph.
SAPROTROPHY: Saprotrofi, tilstanden, egenskapen eller den kvaliteten å være saprotrofisk.
Se: Saprotroph og Saprotrophic.
SAPROVORE: Se: Saprotroph.
SAPROXYLOBIOS: Organismer som lever i eller
på råtnende trær, trevirke.
SAPROZOIC: (1) Saprozoisk, dyr eller planter
som får sin ernæring gjennom absorpsjon av råtnende, oppløst organisk og uorganisk materiale;
det å leve på råtnende organisk materiale
(saprozoic nutrition); (2) Av eller relatert til næring
der næringsstoffene stammer fra dødt organisk
materiale.
SAPROZOITE: Saprozoitt, heterotrofisk dyrelignende organisme (scavenger) som eter dødt
råtnende organisk materiale, og oftere i løsning
enn i fast form. Se: Saprobe, Saprophage,
Saprophyte og Saprotroph.

SAP TRANSMISSION: Transmisjon av et plante
virus ved hjelp av mekaniske vektorer.
SARAWAK LAW: Én av Wallaces lover om
artenes opphav som baserer seg på et av de
viktigste arbeider i biologiens historie Alfred
Russel Wallace (1855): On the law which has
regulated the introduction of new species, der
konklusjonen var at enhver art er blitt til samtidig
med en forut eksisterende nært relatert art. Der
Darwin var opptatt av varieteter og innavl, var
Wallace opptatt av dyrenes utbredelse, zoogeografien, der han var opptatt av den nære
geografiske utbredelse av nært relaterte arter, og
implikasjonen det hadde for de evolusjonære
endringene av arter (transmutasjonen).
SARCO-: Prefiks som betyr kjøtt, kjøtt-lignende.
SARCODE: Protoplasma. Se: Protoplasm.
SARCOLEMMA: Cellemembranen i en muskelcelle ; den ytre membranen som omgir sarkoplasmaet (med kjerner) som muskelfibrene
befinner seg i. Se: Sarcoplasm.
SARCOLYSIS: Fagocytose av muskler. Se:
Phagocytosis.
SARCOMA: Sarkom, vondartet svulsttype, kreft
som utgår fra muskel-, binde- eller støttevev og
som normalt består av en tett cellemasse.
Sarkomer utgjør den vanligste formen for kreft og
får navn etter hvilket vev sarkomet oppstår i.
SARCOMERE: Sarkomer, en fundamental enhet
i muskelstrukturen; én i en serie av enheter som
forekommer ved regulære intervaller langs en
muskelfiber der hver enhet omfatter aktin og
myosin filamenter; sarkomerenes evne til
kontraksjon er det som medfører at muskler kan
fungere og utføre arbeid. Se: A-band, Actin, Hband, Myosin og Sarcomere.
SARCOPHAGOUS (Carnivorous): Som er kjøttetende. Se: Carnivorous.
SARCOPLASM: Sarkoplasma, det udifferensierte cytoplasmaet i en muskelcelle mellom
muskelfibrene (myofibrillene) og som regulerer
tilgangen og avgangen av materialer og som er
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stedet for de metabolske prosessene for normale
muskel fibre aktiviteter.
SARCOPLASMIC RETICULUM: Sarkoplasmisk
retikulum, det spesialiserte endoplasmatiske
retikulum i en muskelfiber som danner et nettverk
av membranbundne hulrom som omgir de
kontraktile myofibrillene som løper gjennom
fiberen i de stripete muskelcellene, og som er
spesialisert til å overføre nervestimulus til de
kontraktile fibrillene. Der frigjøringen av kalsium
ioner (Ca++ ioner) fra det sarkoplasmiske retikulum til cytosolet etter en stimulering fra et
aksjonspotensial, medfører sammentrekninger av
muskelfibrillene.
SARCOPTIC ITCH: Se: Scabies.
SARCOSOMES: Tidligere betegnelse for mitokondriene i muskel celler.
SARCOSPORIDIOSIS: Sarcosporidiose, enhver
sykdom på mennesket eller andre dyr som
forårsakes av arter av protozoer i slekten
Sarcocystis; omfatter kokksidier som er obligat
heterøke på en rekke dyr (Se: Heteroecious),
f.eks. kveg, griser, sau og mennesker. Hos
mennesket involverer sykdommen vanligvis en
parasittering av muskulatur; infeksjonen skjer
gjennom å spise infisert kjøtt, f.eks. infisert med
arten S. hominis.
SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus): SARS, alvorlig akutt
luftveissyndrom, et coronavirus (koronavirus)
som forårsaker SARS, influensa-lignende
symptomer i mennesket med høy smittsomhet,
sykelighet og med en registrert dødelighet på ca.
10 %. Inkubasjonstiden er fra to til 10 dager.
Dråpesmitte antas som den viktigste smitteveien. Viruset kunne overleve 6 timer utenfor
kroppen. SARS ble først observert i Guangdong
provinsen i Kina 2002, for senere å spre seg til
andre land i Øst-Asia, og til Canada med
sporadiske tilfeller i andre land. SARS-viruset er
antatt opprinnelig å stamme fra flaggermus via
desmerkatt. I 2003 omfattet forekomsten av
SARS globalt (26 land) rundt 8 000 tilfeller og
800 døde, før epidemien av WHO, sommeren
2003, ble erklært over. Se: Coronavirus, COVID19 og MERS-CoV.

SASTRUGI: Sastrugi, skarpe, irregulære rygger
dannet på en snøflate ved vinderosjon og
deposisjon. Ryggene er oftest parallelle med den
fremherskende vindretningen.
SAT-CHROMOSOME: SAT-kromosom, kromosom som har en sekundær sammensnøring som
adskiller en såkalt satellitt fra resten av
kromosomet. Se: Satellite.
SATELLITE: (1) Ledsager; (2) Innen genetikk,
satelitt, enderegionen til et kromosom som er
adskilt fra hoveddelen av kromosomet gjennom
en sekundær sammensnøring hvis den er
lokalisert ved enden av kromosomet (terminal
satelitt), eller med to sammensnøringer hvis den
er innskutt i kromosomet (innskutt satelitt).
Generelt fremkommer satelitt båndene som
adskilte bånd fordi hvert bånd inneholder mange
kopier av gjentatte (repetitive) sekvenser med en
spesiell tetthet (pga. sitt spesielle GC-til-AT
forhold); (3) Innen astronomi, satelitt, måne,
drabant, naturlig eller kunstig legeme som går i
bane rundt et annet større legeme som er så stor
at sentrum i systemets masse er innen det større
legemet. Seks av de større planetene i vårt
solsystem har naturlige satelitter. Kunstige
satelitter kan f.eks. være et romfartøy plassert i
bane rundt jorden (ofte bemannet) eller en annen
planet eller himmellegeme (ubemannet) for enten
å samle og overføre data over forholdene i
atmosfæren og på deres overflater, eller satelitter
for å muliggjøre eller bedre kommunikasjonen
mellom adskilte lokaliteter på jorden. Både TV og
telefon skyldes overføring av radiosignaler fra et
punkt på jorden til en satelitt hvor signalet blir
forsterket for deretter å bli sendt tilbake til jorden
igjen på en annen frekvens. Disse kommunikasjonssatellittene som er plassert over jordens
atmosfære, benytter høyfrekvente radiobølger
(mikrobølger) som kan gjennomtrenge ionosfæren. De fleste satellitter befinner seg i en geostasjonær bane i jordens ekvator plan. Se:
Atmosphere, Geostationary orbit og Ionosphere.
SATELLITE CHROMOSOME: Satelitt kromosom, kromosom som synes å være et tillegg til
det normale genom i en celle eller organisme.
SATELLITE DNA (sDNA): Satelitt DNA, den
fraksjonen av DNA his eukaryoter som har en
tetthet som adskiller seg fra hovedelen av DNA
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som bestemt ved sentrifugering og som består av
korte, gjentatte nukleotid sekvenser (tandem
repeterte) som ikke gjennomløper transkripsjon
og som er en viktig strukturell bestanddel av
heterokromatinet og hovedkomponenten i de
funksjonelle centromerene. Satellitt DNA kan
adskilles fra hoveddelen av DNA som et distinkt
bånd (satellitt bånd, derav navnet) ved sentrifugering i en tetthetsgradient (da frekvensen av
basene (adenin, cytosin, guanin, thymin) i satellitt
DNA, gir en annen tetthet enn for hovedmengden
av DNA). DNA fra mitokondrier, kloroplaster,
centromerer og ribosomer kan alle isoleres fra
sentrifugerte prøver som slike distinkte satelitter,
spesielt når mediet er gradienter av sukrose eller
caecium klorid (CsCL). Mengden og arrangeringen av sekvensene av sDNA varierer
signifikant mellom forskjellige arter i samme
familie.

kriterier som er benyttet for å tilskrive artene til
den ene eller andre gruppen. Se: Dominance,
Dominant, Dominant species og Evenness.

SATELLITE MALE: Refererer til hanner som
mangler eget territorium og derfor okkuperer de
ytre områdene i kanten på andre hanners
paringsområder, og der begge grupper kan ha
fordeler av de andre. Se: Lek og Kleptogamy.

SATURATED: (1) Mettet, gjennomvætet, søkkvåt, gjennomvåt, full av fukt slik at ikke mer
væske kan absorberes (drenched); (2) Det å ha
maksimun av hva som kan absorberes, holdes
eller rommes av noe; (3) Løsning (solution) som
inneholder største mulige mengde av en
substans (solute) ved en gitt temperatur og trykk;
(4) Organisk molekyl som inneholder det største
mulige antall hydrogen atomer, dvs. som er uten
dobbelt- eller trippel-bindinger mellom karbon
atomene (har kun enkelt-bindinger). Fett som
inneholder et høyt antall fettsyre molekyler uten
dobbelt-bindinger, betraktes å være mindre sunn
enn umettet fett (Se: Unsaturated og Unsaturated
fatty acid); (5) Lys, ren farge med høy metningsgrad uten tilsetninger av hvitt (pure); (6) Marked
med varer eller tjenester i en mengde som
tilfredsstiller konsumentene.

SATELLITE SPECIES: Satelitt art, parasittarter
som opptrer med relativ lave hyppigheter og
tettheter i et samfunn, dvs. de er regionalt
uvanlige og lokalt sjeldne (Se: Core species).
Begrepene satelittarter og kjernearter er et
produkt av de hypoteser man har over
mekanismene som influerer på fordelingen av
artene i en region. Hvis det forekommer
tilfeldigheter i koloniseringen eller i utdøingen i
forskjellige lokaliteter (Se: Patches) i en region,
og hvis sannsynligheten for utdøing i en lokalitet
avtar for en art hvis populasjonsstørrelsen øker,
vil arten kunne kolonisere de fleste lokalitetene
og forekomme i høye antall, mens andre arter vil
kolonisere få lokaliteter og opptre i lite antall og
dermed bli de såkalte satelittartene. Hypotesen
baserer seg på to erfaringsmessige mønstre i en
arts utbredelse: (a) En positiv korrelasjon mellom
utbredelse og abundans, og (b) en bimodal
utbredelse av arter innen en geografisk region.
Det anbefales ikke å automatisk benytte
kjernearter og satellittarter som synonymt for
arter med høy og lav prevalens, men at
kjernearter og satelittarter begrenses til situasjoner der en tester den såkalte «core-satellite»hypotesen og hvor man har definert hvilke

SATELLITE VIRUS: Satelitt virus, defekt virus
(defective virus; bakteriofag) som genetisk er
totalt avhengig av tilstedeværelsen av et hjelpevirus for replikasjon i vertscellen. Satelitt virus
kan være assosiert med visse plantevirus, visse
dyrevirus eller visse bakteriofager. Se: Helper
virus.
SATISFY: (1) Tilfredsstille, mette, stille (sult,
tørst); (2) Godtgjøre overfor, bevise, fyldesgjøre;
(3) Oppfylle, være tilstrekkelig, samsvare med
kravene; (4) Forvisse (seg om); (5) Innen
matematikk, gjøre høyre og venstre side i en
ligning lik etter etter å ha erstattet ekvivalente
mengder for de ukjente variablene.

SATURATED FATTY ACID (Saturated fat):
Mettet fett, enhver type av fettsyrer inkludert de
fleste animalske fettstoffer, kokosnøtt- og palmeolje, som er fast ved romtemperatur og hvis
fettsyrekjeder ikke kan inkorporere mer hydrogen
atomer, dvs. de har kun enkelt-bindinger mellom
karbonatomene (er «mettet» med hydrogen
atomer). Fett er oppbygd med lange kjeder av
karbon (C) atomer der noen er bundet med
enkelt-bindinger (-C-C-), andre med dobbeltbindinger (-C=C-). Dobbelt-bindingene kan
reagere med med hydrogen og danne enkeltbindinger (de er mettet fordi den andre bindingen
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er oppbrutt og hver del festet til (mettet med) et
hydrogen atom). Animalsk fett er overveiende
metttet, fisk og plantefett, overveiende umettet.
Overskudd av mettete fettsyrene i maten, er
assosiert med høye kolesterol nivåer i blodet. Se:
Saturated og Unsaturated fatty acid.
SATURATION (sat.): (1) Metning, metting, saturasjon; (2) Innen kjemi, mettet (Se: Saturated),
tilstanden da en substans eller løsning er fullt ut
mettet: (a) Substanser som normalt ikke inneholder dobbelt- eller trippel-bindinger (molekylene
har bare enkelt-bindinger), eller (b) som har den
maksimale likevektsmengde i en løsning ved en
gitt temperatur (den løste substansen er i likevekt
med den uløste substansen da raten som løste
partikler forlater den løste formen, balanserer
raten de uløste partiklene løses). En løsning som
inneholder mindre løst stoff enn likevektsnivået,
sies å være umettet, en løsning med mer enn
likevektsnivået, kalles overmettet (det aktuelle
damptrykket er større enn det tilsvarende ved
likevekt; er damptrykket mindre enn likevektsverdien, vil væsken eller det faste stoffet,
fordampe. En mettet damp er en damp som er i
likevekt med sin flytende og faste fase, der
trykket til den mettede dampen avhenger av
temperaturen); (2) Innen fysikk, magnetisk
metning, den grad av magnetisering av en
substans som ikke kan overstiges uansett hvor
sterkt et magnetfelt som anvendes; (3) Innen
meteorologi, vanndampmetning der luften ved en
gitt temperatur inneholder den maksimale
mengde vanndamp den kan inneholde; det
eksisterer en balanse mellom de vannmolekylene
som går over til vann og de som går over til luft;
(4) Innen geologi, jordmetning, alle porer,
sprekker og hulrom i jorden, er fylt med vann; (5)
Fargemetning (Se: Colour).
SAUR- (Sauro-, -saurus): Prefiks som betyr
øgle.
SAUROCHOROUS (Saurophilous): Som er
spredd eller utbredt ved hjelp av øgler eller
slanger.
SAUROPHAGUS: Det å ete krypdyr.
SAUROPHILOUS: Se: Saurochorous.

SAUROPOD: Sauropod, medlem av dinosaur
gruppen Sauropoda.
SAVABLE: (1) Som kan reddes, dvs. unnslippe
skade eller en farlig, ubehagelig situasjon; (2)
Sette til side som et lager eller reserve; (3)
Opprettholde, preservere.
SAVAGE: (1) Udomestisert, ukultivert, ikke sivilisert, barbarisk, rå, vill, villmann; (2) Brutal,
hensynsløs, grusom, voldelig, barbar; (3)
Ekstrem i styrke eller grad.
SAVANNA (Grassland, Savannah, Savana,
Tropical grassland biome): Savanne, åpne,
tørre tropiske til subtropiske gressletteområder
(biomer) med få, små trær og busker spredt
rundt. Savanner forekommer spesielt i deler av
Sør-Amerika og Afrika sør for Sahara, og i
sydlige deler av Australia. Savannen i varme
områder utgjør en vegetasjonstype som omfatter
gressmarker
med
varierende
gresshøyde
avhengig av lengden på tørketiden og med
spredt kratt (bush savanna) og enkelte høye trær.
Trærne er ikke skogstrær, men tornete tørkeresistente arter (xerofytter) med redusert bladverk (acasia) og kraftige stammer (baobab) for å
redusere fuktighetstapet gjennom fordampning.
De fleste trær er løvtrær som mister bladene i
tørketiden da gresset tørker. Enkelte antar at
tropiske savanner blir holdt i et plagioklimaks
gjennom gressing og branner (Se: Plagioclimax).
Både gresset og trærne er både tørkeresistente
og resistente mot brann. Strukturelt sett utgjør
savanner et komplekst økosystem der den årlige
nedbøren (varierer mellom 50 - 150 cm) er den
viktigste økologiske faktoren, og adskilt av lengre
tørkeperioder. I Afrikanske savanner er de store
predatorene løve, leoparder og hyener, vanlige
der de jakter på de store flokkene av hjortedyr.
SAVANT: (1) Lærd, særlig en med detaljert
kunnskap i et begrenset fagfelt; (2) Person med
psykisk lidelse (autisme, intellektuell svekkelse;
autistic savant, savant syndrome) som kan ha en
eksepsjonell evne i et begrenset fagfelt.
SAVOUR (Savor): (1) Smak, duft, lukt, dåm, en
spesiell smak eller lukt; (2) Kvaliteten til noe som
smakes eller luktes; (3) En distinktiv kvalitet.
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SAXATILE (Lapidiocolous, Saxicolous, Saxigenous): Sten-, berg-, ur-, det som lever eller
vokser på fjell eller mellom stiner og klipper. Se:
Lapidiocolous.
SAXICAVOUS (Saxicava): Som graver i sten og
klipper (brukt om bløtdyr som borer i fjell).
SAXICOLOUS: Som lever mellom sten og berg, i
stenete miljøer.
SAXIFRAGOUS: Planter som lever i klippe- og
fjellsprekker, eller som splitter sten. (Saxifragous,
latin for stenbryting; saxum, sten; frangere, å
bryte.)
Sb: Se: Antimony.
SC. (Scilicet): Forkortelse for: Nemlig (benyttes
spesielt for å forklare en merkelig, dårlig eller
ukjent tekst eller legge til et ord som mangler).
SCAB: (1) Skorpe, skurv, skurvsår, vorteskurv,
sårskorpe av hardt blod/serum over et sår; (2)
Skabb, navn på mange urelaterte sykdommer på
både dyr (Se: Scabies) og planter (bakterier og
sopp som gir skorpe-formete flekker på plantene).

SCALARIFOM:
formet.

Trappe-

eller

vindeltrappe-

SCALA NATURAE: System fra Middelalderen
der man i en lineær skala arrangerte de
forskjellige typer av organismer i naturen basert
på hvor perfekte de er. Fortsatt har biologer lett
for å tenke i samme baner, f.eks. når vi snakker
om «høyere» og «laverestående» organismer og
når man f.eks. betrakter fugler som mer
komplekse enn fisk.
SCALE: (1) Skala, rangstige, et system med en
gitt orden i gitte intervaller, eller enhver gradert
måte å måle størrelsen på et objekt eller prosess
på (f.eks. temperatur, toner, jordskjelvstyrke); (2)
Vekt, mål, størrelse, målestokk, forholdet mellom
avstanden på et kart (globus, modell, vertikalt
snitt) og den virkelige, reelle avstand. De fleste
måleskalaer er lineære, dvs. de viser en linje
oppdelt i avsnitt som gir den lineære avstanden i
en gitt skala; (3) Flass, skall, skjell, fiskeskjell,
benskall dekt med hud (epidermis) hos fisk eller
hud modifisert til forhornede skall som hos
mange firfotete virveldyr; (4) Skalle av, dette av;
(5) Bestige, stige, klyve; (6) Veie, skalere; (7)
Tannsten.
SCALENE: Ulikesidet, ulikesidet trekant.

SCABIES (Acariasis, Mange (særlig hunder),
Sarcoptic itch, Scabiosis): Skabb, fnatt,
hudsykdom hos mennesket forårsaket av
infeksjon med midden Sarcoptes scabei. Denne
skabbmidden trenger inn i hudens ytre hudlag og
legger egg i gangene som forårsaker en intens
kløe og utslett. Arten er oppdelt i mange stammer
eller underarter som er mer eller mindre
vertsspesifikke, f.eks. på hund, hest eller på gris.
Notoedres cati kan leilighetsvis infisere
mennesket gjennom direkte kontakt, Skabb midd
kan også overleve i dager uten vertskontakt.
SCABROUS (Scabrid): Som er ru, grov, ujevn,
med ruglet eller røff overflate.
SCAFFOLDING: Innen genetikk, en metode for å
innlemme ethvert gen eller DNA sekvens i
genomet til en ønsket organisme; omfatter
kloning av det ønskete segment inn i en vektor
for integreringen i genomet.

SCALLOP: (1) Kamskjell, kammusling, harpeskjell, terteskjell, familie (Pectinidae) av muslinger i klassen Bivalvia som skiller seg fra andre
muslinger ved at hengselen med ligamentet er
stort og forlenget i to mer eller mindre utpreget
«ører». Muslinger har vanligvis to lukkemuskler,
en fremre og en bakre, men hos kamskjell er den
fremre tilbakedannet, den bakre derimot godt
utviklet. Kamskjellfamilien inndeles i seks slekter,
hvorav tre omfatter de flest artene: Chlamys-,
Aequipecten- og Pecten-slekten. Største forskjellen mellom disse er levesettet og skallformen, der Chlamys og Aequipecten har to
buede skalldeler, mens de fleste i Pecten-slekten
har skål-formet underside og flat overside. Det
finnes 15 arter kamskjell i norske farvann, for
eksempel: Stort kamskjell (Pecten maximus, den
største arten), haneskjell (Chlamys islandica, en
subarktisk art), harpeskjell (Aequipecten opercularis, som finnes nordover til Lofoten) og
urskjell (Chlamys varia, som finnes langs kysten
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nord til Trondheimsfjorden); (2) Tunge, gratengform.

SCANNING ELECTRON MICROSCOPY: Se:
Electron microscope.

SCALP: (1) Skalp, hodehud, den delen av hodet
hos mennesket dekket av hår, eller hos dyr den
delen som tilsvarer menneskets skalp; (2) Skalp,
en del av huden med hår kuttet av av fienden
som et trofé; (3) Utstikkende klippe eller naken
jordvoll.

SCANNING
TUNNELLING
MICROSCOPE
(STM): En form for elektronmikroskop som
primært brukes til studium av overflater og som
er basert på at to ledere blir brakt meget nær
hverandre slik at elektroner kan hoppe over fra
den ene til den andre. Prøven som skal
undersøkes blir dekket av et elektrisk ledende lag
deretter blir en meget fin metallspiss skannet (Se:
Scanning) over prøven mens en elektrisk
spenning blir satt på mellom lederne. Elektroner
hopper da over og medfører en strøm fra objektet
til metallspissen. Metallspissen blir imidlertid ført
opp og ned i en konstant avstand fra objektet slik
at strømmen holdes konstant. Disse vertikale
bevegelsene registreres og måles og behandles i
en computer slik at et overflatebilde (topografisk
bilde) kan dannes. Den horisontale og vertikale
oppløsningsevnen er henholdsvis ca. 0,2 nm og
0,01 nm i en STM.

SCALPEL: Skalpell, disseksjonskniv.
SCALY LEG MITE: Fotskabbmidd. Se: Scabies.
SCAN: (1) Skandere, analysere eller merke en
metrisk struktur; (2) Avsøke, granske, mønstre,
se nøye på, eksaminere nøyaktig punkt for punkt
og ofte gjentatte ganger; (3) Sveipe over med
blikket, raskt og tilfeldig for å se etter noe
spesielt; (4) Automatisk og nøyaktig eksaminasjon av lagrede data i søk etter spesifikke data;
(5) Koding i digitale formater ved hjelp av en
optisk skanner; (6) Innen medisin, rette X-ståler
eller en annen form for stråling mot en kropp for å
oppta et bilde, eller rette en radarstråle systematisk over et område i søk etter et mål; (7) Det
å passere en detektor i en sikkerhetskontroll for å
oppdage skjulte våpen eller ulovlige stoffer.
SCANDENT: Se: Scansorial.
SCANDIUM: Scandium (Sc), sjeldent bløtt
sølvaktig metallisk grunnstoff som hører til
gruppe IIIB i grunnstoffenes periodesystem, med
atomnummer 21, atommasse (u) 44,956,
smeltepunkt 1 540oC og kokepunkt 2 850oC. Den
eneste naturlige isotopen som ikke er radioaktiv
er scandium-45, de andre 9 er radioaktive
isotoper med meget kort halveringstid. Metallet er
meget reaktivt og har ingen praktisk anvendelse.
SCANNING: Skanning, prosessen å undersøke
en overflate (eller volum) på en metodisk måte
gjennom å produsere elektriske verdier hvis
størrelse varierer avhengig av de direkte
informasjoner som hentes inn fra de forskjellige
steder på objektet som undersøkes. Verdiene
kan senere reproduseres gjennom en passende
mottager som f.eks. et elektronmikroskop,
televisjonsapparat eller radar. Se: Scan.

SCANSORIAL (Scandent): Klatre-, klyve-, egnet
til klatring, det å være tilpasset et klatrende
levevis gjennom både morfologiske og adferdsmessige tilpasninger (scansorial adaptations).
Slike tilpasninger har oppstått hos en rekke både
vann- og landlevende dyr. Tilpasningene kan
dreie seg om å kunne klatre på vegger, klipper
eller i trær (leve på jorden, men ete i trærne) eller
det å leve i trærne (arboreale former). Se: Arboreal.
SCAPE: (1) Innen zoologi, skaft, stilk-lignende
del lik et fjærskaft eller første ledd på en insektantenne; (2) Innen botanikk, stilk, blomsterstengel, bladløs stengel som vokser rett opp
fra bakken (lik en tulipan).
SCAPHIFORM (Scaphoid): Det å være båtformet.
SCAPO-: Prefiks som betyr båt.
SCAPHOID: Se: Navicular.
SCAPULA: Skulderblad, akselblad, knokkel i det
menneskelige skjelettet som binder sammen
overkroppen med armane.
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SCAR: (1) Skramme, flerre, arr, merke på huden
etter en skade eller et sår som har grodd; (2)
Bulk, merke etter bruk eller kontakt; (4) Langvarig
tegn på fysisk eller mental skade; angst, frykt,
redsel; (3) Innen botanikk, merke etter et tidligere
feste, f.eks. bladfeste på en stengel; (5) Berg,
hammer, fjellskrent, stup.
SCARAB (Scarabeé): Skarabé, pilletrillerbille
(Scarabeus sacer) i familien skarabider. Skarabéen trives i varme og tørre områder med god
tilgang på møkk. Den kan bli opp til 2 - 2,5 cm
lang. I egyptisk kultur ble solguden symbolisert
av et skarabé-hode som skjøv solen foran seg
over himmelhvelvingen.
SCARIFICATION: (1) Riss i huden; (2) Kjemisk
eller fysisk behandling slik at harde frø blir
gjennomtrengelige.
SCARLATINA (Scarlet fever): Skarlagensfeber,
en akutt infeksiøs bakteriesykdom på mennesket
og da særlig barn mellom tre og ti år, sjelden
voksne, som skyldes streptokokker, toksin produserende strainer av Streptococcus pyogenes.
Streptokokker kan også gi betennelser i sår,
sepsis og rosen, men også opptre i halsen uten å
gi sykdom. Det er enkelte stammer av
streptokokker som lager det toksinet som gir det
typiske skarlagensrøde utslettet. Smitte skjer ved
direkte kontakt, dråpesmitte eller via kontaminert
melk, etc. Inkubasjonstiden er kort, bare to til tre
dager. Sykdommen som man kun kan ha én
gang, begynner med høy feber, hodepine, sår
hals og hovne lymfeknuter i halsen, deretter det
finprikkede utslettet, mest på kroppen.
SCARRED: Arret, skrammet.
SCARY: (1) Forårsaker frykt, urovekkende,
alarmerende, foruroligende (alarming); (2)
Nervøs, redd, lettskremt, engstelig, fryktsom, sky
(timid); (2) Frykt, redsel, skrekk, angst, skremt
(frightened).
SCAT: (1) Fordrive, skremme bort, forsvinne fort;
(2) Bevege seg raskt, skynde seg; (3) Avføring
(faeces) fra dyr, dyreekskrementer, ruker.
SCATOBIOS (Skatobios): Organismer
lever i detritus og ekskrementer.

som

SCATO- (Feces, Faeces, Fecal): Prefiks som
referererer til avføring, ekskrementer. Se: Coproog Sterco-.
SCATOLOGY: (1) Skatologi (coprology), det
biologiske, paleontologiske eller medisinske
studium av avføring (faeces) fra dyr (for
taksonomi eller bestemmelse av næring, diett);
(2) Slibrig og uanstendig tale eller litteratur som
omhandler ekskrementer og avføringsfunksjoner
på en humoristisk måte.
SCATOPHAGOUS (Coprophagous, Merdivorous): Som lever av dyrs avføring (faeces) eller
gjødsel. Se: Coprophagous.
SCATTERED: (1) Spredt, spredtliggende; (2)
Fordelt uregelmessig utover; (3) Så utover ved å
spre i alle retninger (disseminate, strew); (3)
Reflektere irregulært, diffust; få en stråle til å
diffundere eller spre seg.
SCATTERGRAM (Scatter diagram): Scatterdiagram, grafisk representasjon av korrelasjonen
mellom to sett av statistiske data der et sett
plottes langs x-aksen, det andre langs y-aksen.
Den best tilpassede linje (regresjonslinjen)
beregnes trekkes gjennom punktsvermen.
Korrelasjonen er fullkommen ligger alle punktene
på en rett linje; hvis avvik fra regresjonslinjen,
kan det beregnes. Se: Regression.
SCATTERING: (1) Noe spredt, spesielt en uregelmessig, tilfeldig mengde, kvantitet; (2) Innen
fysikk, spredningen av en elektromagnetisk stråle
i diverse retninger på grunn av fysiske interaksjoner; spredningen (avbøyningen, brytningen,
defleksjonen) av solstråler pga. fine partikler i
atmosfæren som kan være faste (støv), flytende
(vanndamp) eller i gassform (vannmolekyler) og
da en spredning utover fra solstrålenes hovedretning. Ved relativt store partikler spiller både
refleksjon (tilbakekasting), refraksjon (retningsendring) og diffraksjon (avbøyning) en rolle; er
partiklene små og mindre enn bølgelengden, er
effekten en diffraksjon. Hvitt lys spredt av meget
små partikler i atmosfæren, gir blått lys (Tyndall
effekten; blått lys har kortest bølgelengde og
spres derfor mest, derfor ser himmelen blå ut fra
jorden). Om kvelden når solen er nær horisonten,
passerer solstrålene et tykkere lag av atmosfære,
det blå lyset spres da bort fra oss, mens det røde
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og oransje lyset med lengre bølgelengder, spres
mindre og gir rødt lys sett fra jorden. Er det mye
forurensninger (støv) i atmosfæren, kan rødfargen bli meget intens (Se: Deflection, Diffraction, Diffuse radiation, Reflection og Refraction); (3) Spredningen (defleksjonen) av
lydbølger fra en reflekterende overflate; (4)
Spredningen (defleksjonen) av elektromagnetisk
stråling i et materiale pga. interaksjonen mellom
fotoner og individuelle partikler og kjerner med
elektroner som strålingen passerer gjennom, eller
mellom fotoner og et eller annet strålingsfelt.
SCAVENGE: (1) Renovere, tømme søppel, rydde, spyle (2) Lete gjennom en container eller
søppeldynge etter brukbare gjenstander; (3) Ete
på dødt eller råtnende organisk materiale; (4)
Rense en blanding, f.eks. smeltet metall, for
urenheter, eller inaktivere skadelige stoffer i en
blanding.

SCHEDULE: (1) Fortegnelse, katalog, liste,
tabell, skrevet eller trykket liste over ting i tabellform; (2) Ruteplan, tidtabell, liste over avgang- og
ankomsttider; (3) Plan, oversikt over et arbeid
eller hva som skal utføres for å oppnå et mål,
spesifisert mht. tid avsatt for de forskjellige
oppgavene (operasjonene) for å kunne ferdigstille prosjektet etter planen; (4) Supplerende
detaljer som tilføyes et dokument; (5) Agenda,
ting som skal taes opp til behandling.
SCHEME: (1) Skjema, plan, skjematisk fremstilling, systematisk handlingsplan; (2) Hemmelig
eller slu handlingsplan; (3) Kart, diagram, grafisk
utkast til et prosjekt eller et system; (4) Ordnet
plan eller arrangement av relaterte deler; (5)
Systematisk konfigurasjon eller mønster.
SCHICK'S TEST: Test som bestemmer en
persons mottagelighet for difteri.

SCAVENGER: Åtselsdyr, enhver organisme som
lever av dødt organisk materiale, planter, dyr,
åtsel (carrion) og avfall (detritus).

SCHIFF’S REAGENT: Løsning eller reagens for
å teste etter tilstedeværelse av aldehyder (og
ketoner).

SCED. (Scheda): Forkortelse for: Lapp, etikett
(label) eller et individ (specimen).

SCHISM: (1) Skisma, splittelse, oppdeling i fraksjoner; (2) Formell splittelse fra en kirke eller
religiøs gruppe.

SCENERY: Sceneri, natur, naturomgivelser,
landskap, tilsynekomsten av et landskap.
SCENT: (1) Duft, lukt, ange, eim; (2) Luktesans,
ha teft av, lukte, snuse, spore; (2) Duftmarkering
(scent marking, vanligst hos pattedyr), bruk av
luktstoffer produsert i spesielle luktkjertler (scent
glands) for å markere et territorium, sosial partner
av egen art (allomarkering) eller dyrets egen
kropp (automarkering). Duften kan baseres på
urin, avføring, spytt eller feromoner fra spesielle
luktkjertler som åpner til overflaten på dyret. Duft
kan også fungere som alarmstoffer eller som
orienteringsspor i terrenget. Se: Urine marking.
SCENT BRUSH (Scent tuft): Hår eller andre
strukturer hvis funksjon det er å spre duftstoffer.
SCENT GLANDS (Brush organs): Duftkjertler,
kjertler som produserer og lagrer for senere
frigjøring, flyktige ofte sterkt duftende substanser,
feromoner. Se: Pheromone.
SCHEDA: Se: Sched.

SCHIST: Skifer, metamorfisk krystallinsk bergart
som har en foliert struktur og kan splittes langs
tilnærmet parallelle plan. Schistose, lagdelt.
SCHISTOSOMADERMATITIS: Se: Swimmer's
itch.
SCHISTOSOMOSIS
(Bilharzia,
Intestinal
schistosomosis, Katayama disease, Schistosomiasis, Urinary schistosomosis): Sneglesjuke, sneglefeber, ikte-infeksjoner hos mennesket som kan lede til lever-, tarm- og nyreskader, eller nevrologiske skader; en utbredt
sykdom i varmere land. Antall infiserte er
beregnet til mer enn 200 millioner mennesker og
sykdommen sies å være på fremmarsj. Årsaken
er blodiktene i slekten Schistosoma: S. mansoni,
S. haematobium, S. japonicum, S. mekongi og S.
intercalatum. S. mansoni (mellomvert Biomphalaria spp.) finnes i Afrika, Sør-Amerika og på de
Karibiske øyer, S. haematobium (mellomvert
Bulinus spp.) i Afrika og Midt-Østen, S.
japonicum (mellomvert Oncomelania spp.) og S.
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mekongi (mellomvert Tricula spp.) i Japan, Kina,
Philippinene, Taiwan og Sør-øst Asia, og S.
intercalatum (mellomvert Bulinus spp.) i
Ekvatorial-Afrika. S. japonicum skiller seg ut som
zoonotisk da den også infiserer kveg, hester,
hunder, katter, gnagere og aper (reservoar
verter). Andre arter som S. bovis og S. mattheii,
infiserer sau og kveg. Infeksjonen av pattedyrene
(sluttverten) skjer aktivt gjennom parasittenes
larvestadier, kalt haleikter (cercarier), som
svømmer fritt i vannet og borer seg inn i huden
på sluttverten hvorfra de vandrer til diverse
organer avhengig av ikteart. Disse cercariene er
produsert aseksuelt av andre larvestadier
(sporocyster) igjen som lever i mellomverten,
som alle er ferskvannssnegler (derav navnet
sneglesjuke). I sluttverten vandrer parasitten via
blodårene til det organet de slår seg ned som
kjønnsmodne hvor de legger egg som forlater
verten med urinen eller avføringen, avhengig av
parasittart. Fra eggene klekkes det en miracidie
som igjen infiserer sneglene, og slutter livssyklus.
SCHISTOSOMULUM: Larvestadium hos digene
blodikter (Schistosoma spp.), mellom haleikten
(cercarien) og det voksne, kjønnsmodne stadiet;
en migrasjonsform i blodbanene hos sluttverten
som tilsvarer en metacercarie hos andre ikter.
SCHIZO-: Prefiks om betyr å splitte, kløyve.
SCHIZOCOEL: Schizocoel, kroppshule (coelom)
som er dannet gjennom oppsplitting av mesodermen. Se: Enterocoel.
SCHIZOGAMY: Schizogami, en form for reproduksjon der en seksuell form produseres via
deling (spalting, fission) eller knoppskyting (gemmation) fra en aseksuell form. Se: Metagenesis
og Zooid.
SCHIZOGENESIS: Schizogenese, reproduksjon,
spalting, fisjon, formering gjennom multiple celledelinger (spesielt hos leddmark, Annelida).
SCHIZOGENOUS (Schizogenetic, Schizogenic): Som er formert gjennom oppsplittinger
(spaltinger, fisjoner, brudd).
SCHIZOGONY (Merogony): Schizogoni, reproduksjon gjennom multiple delinger; en form for
aseksuell reproduksjon med et variabelt antall

kjernedelinger (aseksuelle, multiple delinger,
mitoser) av en flerkjernet enkeltcelle (schizont)
som resulterer i produksjon av mange mindre enkjernede datterceller (schizozoitter, merozoitter).
Schizogoni er karakteristisk for mange sporozoer,
som f.eks. malaria. Se: Merogony og Schizont.
SCHIZONT: Schizont, et stadium i livssyklus hos
mange sporozoer som reproduserer inni verten
via schizogoni; et mangekjernet stadium som
gjennomgår gjenntatte aseksuelle mitotiske
delinger. Schizonten er en agamont spesielt blant
de apikomplekse foreldercellene, som gjennom
schizogoni produserer mange avkom kalt
schizozoitter eller merozoitter. Se: Agamont og
Schizogony.
SCHIZOPHRENIA: Schizofreni, ungdomssløvsinn.
SCHIZOPHYTE: Schizofytt, plante som reproduserer gjennom delinger (omfatter også både
bakterier og blågrønnbakterier, Cyanophyta).
SCILICET: Se: Sc.
SCLEROPHAGUS: Se: Durophagous.
SCLEROPROTEIN: Forskjellige fibrøse proteiner
som forekommer i bindevevet og i det ytre
skjelettvevet hos virvelløse dyr, spesielt insekter.
SCHOLAR: (1) Lærd, lærd person, person som
har gjennomført avanserte studier i et spesielt
fagfelt; (2) Elev (pupil), person som går på en
skole eller undervises av en lærer; (3) Stipendiat,
person som holder et stipend ved et universitet;
(4) Vitenskapsmann, akademiker (academic,
academician).
SCHOLARLY (Academic, Learned): (1) Lærd,
vitenskapelig, karakteristisk for en lærd person;
(2) Det å ha eller vise sterk interesse i akademiske (boklige) studier og læring.
SCHOLARSHIP: (1) Lærdom (knowledge), kunnskap innhentet gjennom studier og forskning i et
spesielt fagfelt; (2) Stipendium, pris gitt en
student i den hensikt for hen å studere ved et
universitet; (3) Vitenskapelig dyktighet, evnene,
metodene, disiplinen og ferdighetene hos en lærd
person, vitenskapsmann eller akademiker.
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SCHOOL: (1) Skole, fakultet, universitet, institusjon (establishment, school, college, university), for organisert, faglig opplæring av elever
eller studenter; (2) Kunnskapskilde; (3) Faggruppe, fagretning, åndsretning, elever og lærere
som sammen søker etter kunnskap; (4) Innen
økologi, stim, flokk, aggregering av et stort antall
dyr som opptrer sammen på en organisert måte,
spesielt hos akvatiske dyr som fisk (fiskestim)
eller terrestriske dyr som planteetere som opptrer
i flokk (hjord, bøling, Se: Flock). En stim eller
flokk omfatter særlig individer av samme art,
størrelse og alder som holder sammen sosialt.
SCHOOLING: (1) Undervisning på en skole, eller
prosessen og bli undervist; (2) Utdannelse
oppnådd gjennom livserfaring; (3) Treningen av
et dyr (spesielt dressur av hester); (3) Dannelsen
av fiskestimer som et resultat av sosiale
attraksjoner. Se: School.
SCHRÖDINGERS WAVE FUNCTION: Schrödingers bølgefunksjon (1926), en ligning innen
bølgemekanikken som uttrykker adferden til
partikler i et kraftfelt. Den tidsavhengige ligningen
beskriver bølgene til frie partikler og den tidsuavhengige ligningen beskriver stående bølger
som partikler bundet opp i et eller annet system,
lik elektroner i et atom.
SCHÜFFNER'S DOTS: Schüffners flekker, rosa
flekker i røde blodlegemer infisert med Plasmodium vivax eller P. ovale (flekkene kan
observeres i preparater farget med Giemsa,
Leishmans - eller Romanowsky fargestoff).
SCIAGRAPH: Profil, vertikalsnitt, skyggeriss.
SCIATIC: Hoftenerve, hofte-.
SCIENCE (Natural philosophy): (1) Vitenskap,
kunnskap, spesielt den som er oppnådd gjennom
erfaring (empirisk vitenskap) og som følger
fastsatte kriterier for god forskning; (2) Systematiske, metodiske og kritiske studier og
undersøkelser innen et gitt fagområde, eller
resultatene og kunnskapsmengden frembrakt
gjennom forskning innen et gitt fagområde (Se:
Natural science); (3) Eksperimentelle observasjoner, identifikasjoner, beskrivelser og teoretiske
forklaringer av naturlige fenomener der metodene
for å fremskaffe objektiv kunnskap om naturen,

verden og universet, er under stadig utvikling;
vitenskap er et selv-korrigerende system som
hvis mer kunnskaper fremskaffes, produserer et
stadig bedre og mer korrekt og sant bilde av
virkeligheten. Vitenskapelig forskning, metodikk
og teknologi, er under kontinurlig utvikling
samtidig som den er avhengig og underlagt den
omgivende sosiale kultur og samfunnets
vitenskapsinteresse. Se: Popperian method,
Science and mathematics og Scientific
SCIENCE AND MATHEMATICS (Mathematics
and the natural sciences): Realfag, mat-nat-fag,
naturvitenskap og matematikk, et fagområde som
omfatter astronomi, fysikk, geologi, kjemi,
matematikk, meteorologi, paleontologi og vannlære (bre- og snølære, hydrologi, limnologi og
oseanografi), og som i senere tid gjerne også
inkluderer informatikk, ingeniørfag og teknologifag, de såkalte STEM fag: Science, Technology,
Engeneering og Mathematics. Se: Engeneering,
Mathematics, Natural science, Science og Technology.
SCIENTIFIC: Vitenskapelig, systematisk, metodisk, i samsvar med vitenskapens metodikk og
filosofi; forsøkene på å samle, eksperimentere,
observere, identifisere, beskrive, klassifisere og
forstå, naturfenomenene i universet som et
resultat eller uttrykk for naturens lovmessige
sammenhenger. Se: Popperian method og
Science.
SCIENTIFIC NAME: Vitenskapelig navn, den
formelle nomenklaturiske benevnelse (designasjon) på et takson (taksonomisk navn) som
tilfredsstiller Kodens reglement; det internasjonalt aksepterte vitenskapelige navn som
offisielt er knyttet til ethvert taksa innen
taksonomien (i motsetning til et populærnavn, Se:
Vernacular name). De vitenskapelige navnene er
ofte kalt latinske navn selv om de ikke
nødvendigvis er avledet fra Latin (Se: Latin
names). De vitenskapelige navnene for artsgruppen består av ett navn (Se: Epithet), de for
art, av to navn (binomen) og de for underart, av
tre navn (trinomen). Formålet med vitenskapelige
navn er å unngå faglig forvirring og språk
barrierer, noe som ofte forekommer benyttes de
ofte mange populærnavn for samme art. Se:
Nomenclature.
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SCIENTIST: Vitenskapsmann, naturvitenskapsmann, person som arbeider med og er ekspert i
en vitenskapsgren, spesielt i naturvitenskap:
Biologiske, fysiske, geologiske og kjemiske vitenskaper.
SCINTILLATION: (1) Glittering; (2) Glitter,
produksjonen fra visse materialer av små lysblink
nær det ultrafiolette og infrarøde spekter som et
resultat av påvirkningen fra elektromagnetisk
stråling. Hver påfallende partikkel eller interakterende kvantum, produserer ett glimt; (3)
Funkling, hurtige irregulære variasjoner i lysintensiteten eller en annen stråling når det
passerer et irregulært medium. Lyset fra
stjernene funkler (twincles) f.eks. da det passerer
gjennom atmosfæren pga. irregularitetene i
refraksjonsindeksen (Se: Refraction index) i
jordens atmosfære. Dette medfører at stjernebildet beveger seg for en observatør, rundt om
sin gjennomsnittsposisjon på himmelen.
SCION: Ætling, skudd, podekvist, avlegger, den
delen av en plante som transplanteres fra en
plante til en annen ved poding.
SCIOPHILOUS: Se: Skiophilous.
SCIOPHYLLOUS: Se: Skiophyllous.
SCIOPHYTE: Skiofytt, plante som vokser i
skyggefulle omgivelser, i habitater med lav lysintensitet. Se: Heliophyte.
SCIRRHOUS: Som er hard; hard, saktevoksende
struktur. Scirrhus, hard kreftstruktur sammensatt
av fibrøst vev.

voksstoffer og kalsium salter. Sklerotisering
(sclerotization) refererer til dannelsen og herdningen av det nydannede, ytre skjelettet (exoskeleton) hos leddyr som skifter skall. Se: Kitin.
SCLERITIZATION: Skleritisering, dannelsen av
skleritter. Se: Sclerite.
SCLERIASIS (Scleroderma): Unormal, progressiv fortykning og forherding av huden, av og til
også med avleiringer av kalsium.
SCLERO-: Sklero-, prefiks som betyr tørr, hard.
SCLEROBLAST: Skleroblast, celle som sekrerer
en hard substans.
SCLEROPHYLLOUS: Som er eviggrønn; eviggrønne busker og trær som er tilpasset lengre
tørkeperioder over sesongen gjennom sine
kraftige læraktige blad som reduserer tapet av
fuktighet gjennom transpirasjonen. Disse artene
er vanlige ved Middelhavet; oliven og korktrær er
eksempler på slike planter.
SCLEROPROTEIN (Sclerotin): Skleroprotein, en
gruppe uløselige, fibrøse proteiner (f.eks. kollagener og keratiner) som fungerer som et
strukturelt element i kroppen og er ugjennomtrengelig for vann. Skleroproteiner finnes bl.a. i
insektenes og krepsdyrenes kutikula. Se: Cuticula.
SCLEROSIS: Sklerose, forkalking, en patologisk
herding av huden.
SCLEROTIC: Hard, inntørket, tørr.

SCISSIPAROUS: Som reproduserer gjennom
delinger.

SCLEROCYTE: Sklerocytt, en celle som sekrerer
spikler. Se: Spicule.

SCISSURE: Snitt, spaltning, kløft, avlang åpning i
en kropp, organ eller overflate etter kutting eller
som ser ut som den er kuttet.

SCLEROTIZATION: Sklerotisering, dannelsen og
herdningen av det ytre skjelettet (exoskeleton)
spesielt hos leddyr. Se: Sclerite.

SCLERA: Sclera, det hvite, ytre laget av
øyeeplet; i fronten av øyet er det kontinuerlig
med hornhinnen (Se: ornea).

SCOLECIOSIS: Scoleciose, det å være infisert
med eller såkalt befengt med, bendelmarker.

SCLERITE: Skleritt, plate i det ytre skjelettet hos
dyr, spesielt leddyr, og som består av sklerotin
(sclerotin) sammensatt av kitin, proteiner, og ofte

SCOLECOID: Mark-lignende, eller det å ligne en
scolex. Se: Scolex.
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SCOLEX (Holdfast organ, pl. Scoleces):
Scolex, hode, festeorganet til voksne bendelmark (klasse Cestoda). Scolex har ofte sugeskåler og/eller haker for å få et godt feste i
vertens tarm. Bendelmark mangler munn og
tarm.

SCOTOTAXIS: Se: Skototaxis.
SCOTOTROPISM: Se: Skototropism og Tropism.

SCOLITE: Fossil markgang.

SCOUR: (1) Utskjære, bortskylle, rense, utrense,
vaske, skrubbe av, bli ren og blank gjennom
skuring; (2) Skyllevæske, rensevæske; (3)
Gjennomsøke, gjennomstreife, fare over; (3) En
form for diaré hos dyr (scours); (4) Den
eroderende effekt av rennende vann (f.eks.
stømmens
utgraving
langs
elvebredden;
påvirkningen av tidevannsstrømmer i trange
sund). Erodert og utgravd materiale avsettes
senere andre steder (scour and fill).

SCOLO-: Skolo-, prefiks som betyr anlegg.

SCRAGGY: Skranglet, knoklet, lurvet.

SCOPE: (1) Omfang, mål, det område, tema eller
emne som det arbeides med eller som er
relevant; (2) Muligheten eller anledningen å
arbeide med eller behandle noe; (3) -skop, siste
ledd som betegner instrumenter til å observere
noe med, f.eks. mikroskop, laryngoskop eller
oscilloscope.

SCRAMBLE COMPETITION (Complete symmetric competition): Konkurransesituasjon der
en ressurs er likt tilgjengelig og fordelt mellom
alle konkurrentene. Men da en ressurs (normalt)
er begrenset, vil det lede til avtagende overlevelsesrater for alle konkurrentene hvis
ressursen utnyttes til sin bærevne. Fenomenet
kan også beskrives som en ressurs som er delt
likt mellom konkurrentene slik at mengden mat
per indid avtar med økende populasjonstetthet.

SCOLISM: Refererer til teoriene om naturlige og
overnaturlige fenomener som vitenskapssamfunnet forkaster som falskt eller tro,
pseudovitenskaper (f.eks. astrologi, spiritisme,
frenologi, etc.).

SCOPIFORM: Det å være formet som en børste,
kost eller pensel. Scopuliferous (scopuliform),
børste- eller koste-lik.

SCRANCH: Knase mellom tennene.
SCOLOPENDRA: Skolopender (Chilopoda), en
klasse av leddyr (Arthropoda) som tilhører
mangefotingene (Myriopoda). Skolopendere blir
ofte feilaktig omtalt som «tusenben». Det
forekommer 24 arter i Norge. Se: Millipede.
SCOPULOUS: Som er full av sten og klipper
(rocky); bratte fjellskrenter, bratte overheng.
SCORBUTIC: Skjørbukspasient, som lider av
skjørbuk.
SCORCH: (1) Brannsår, svimerke; (2) Svi,
brenne, skålde, svi av, bli svidd, bli forbrent
overflatisk som gir misfarging og ødeleggelse av
vevet, strukturen; (2) Uttørke eller visne under
intens varme; (3) Hudflette, være gjenstand for
hard sensur.

SCRAP: (1) Avfall, søppel, ethvert avfallsprodukt
eller kassert, forkastet materiale; (2) Kassere,
oppgi; (3) Skyller, matrester, levninger, siste
uspiste bit, mat til overs; (4) Kasserte deler av
noe som er skrevet, trykket eller sagt; (5) Skrap,
avfall, kassert metall for resirkulering (scrap
metal); (6) Spesielt liten ting av slitt slag, eller et
lite dyr eller person (ofte sett på med sympati)
SCRAPE: (1) Skrape, skure, radere, stryke ut,
fjerne fra en overflate med et grovt redskap; (2)
Slipe kraftig på en overflate med et hardt
instrument eller objekt; (3) Skade en overflate
pga. friksjonen fra et hardt objekt; (4) Samle opp
eller produsere noe med stor vanskelighet; (5)
Vannhull, grunne, vannfylte dammer som er
kunstig laget for å tiltrekke vannfugl, spesielt
vadere; (6) Forlegenhet.

SCOTOPHILIC: Se: Skotophilic.
SCOTOPHYTE: Se: Skotophyte.

SCARP HEAP: (1) Avfallsdynge, søppelhaug; (2)
Kaste på avfallsdyngen.
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SCRAPIE: Skrapesyke, infeksiøs, kronisk degenerativ sykdom i sentralnervesystemet (CNS)
på sauer og geiter med dødelig utgang, og uten
at det dannes noen tilsynelatende spesifikk
immunrespons. Skrapesyke på sau har en
inkubasjonstid på opptil 5 år. Den infeksiøse
agensen er et såkalt prion, et infeksiøst protein.
Skrapesyke ble første gang påvist i Norge i 1981;
fram til utgangen av 1996 var sykdommen påvist
i tilsammen 31 besetninger. En atypisk form for
skrapesjuke (atypisk skrapesjuke, Nor98) ble
beskrevet fra Norge første gang i 1998, og ble
påvist i perioden 1998 - 2005, i 49 tilfeller. Sykdommen er lokalisert til Buskerud, Rogaland og
Hordaland, med unntak av et par tilfeller i Sogn
og Fjordane (1981, 1985). Nor98 er ikke påvist i
øvrige deler av landet, men sykdommen er påvist
over hele landet. Se: Prion.
SCRATCH: (1) Rift, flenge, risp, ripe, fure; (2)
Skrape, klore, krafse, rispe, ripe, klø; (3) Uten
handikap, starte på like fot med andre; (4) Kassere, vrake, stryke ut, avlyse, trekke tilbake.
SCRAWNY: Knoklet, skranglet.
SCREEN: (1) Skillevegg, bevegelig konstruksjon
for å dele et rom, eller for å skjule eller beskytte
noe; (2) Innen biologi (screening), undersøkelse
av et større antall prøver (sampler) for en eller
annen definert ting eller aktivitet, eller det å
identifisere og isolere individuelle kloner fra en
blanding av kloner. Innen molekylær biologi
benyttes screening f.eks. ved hybridiseringsteknikker; (2) Innen fysikk, raster, skjerm, skjermbrett, en overflate (på TV, mobiltelefon, computer) hvor kan lese og se elektronisk viste
informasjoner og bilder; (3) Filter, rist som
stenger og fjerner partikler og avfall fra f.eks. et
kloakkavløp; (4) Nett, f.eks. myggnett foran
vinduer eller dører for å holde insekter ute, men
som tillater utlufting; (5) Skille ut, sikte, solde,
(fra)sortere.
SCRIPT: (1) Skrift, håndskrift, skriftsystem (f.eks.
kursiv); (2) Tekst, manus; (3) Tekstforfatter,
manusforfatter (scriptwriter); (4) Script, et
program som en computer omformer til maskinleselig språk hver gang programmet kjøres.
scRNA (Small cytoplasmic RNA): Små
cytoplasmiske RNA hos eukaryotiske celler i form

av ribonukleoprotein partikler (scyrps), inkludert
prosomer. scRNA er forskjellig fra rRNA og
tRNA, og er antatt å ha forskjellige funksjoner
under protein syntesen. Se: Prosome og RNA.
SCROBICULARIUS: Liten fordypning, med en
liten fordypning. Scrobiculate, markert med
fordypninger, groper, hull.
SCROBICULUS: En fordypning, grop eller hull.
SCROFULA: Skrofulose, kjertelsyke, en form for
tuberkulose som påvirker lynfekjertlene, lymfekjerteltuberkulose.
SCROTIFORM: Det å være pung eller poseformet.
SCROTUM (Scrotal sac): Pungen, den ytre
posen som inneholder testiklene bak penis hos
de fleste hannlige pattedyr, og hvor temperaturen
er lavere enn kroppstemperaturen som sikrer
optimal utvikling av spermiene. Vanligvis blir de
testiklene i pungen, men hos enkelte arter er de
kun til stede i pungen under paringssesongen,
utenom paringssesongen trekkes de tilbake til
kroppshulen.
SCROUNGE: Knabbe, kvarte, rappe, stjele,
raske til seg, orge, huke, fikse, å oppnå noe gjennom å tigge eller låne uten hensikt å levere det
tilbake.
SCROUNGERS: Innen biologi, (produsent)tjuver,
omfatter en rekke biologiske fenomener fra
paringsstrategier til matorging. Det som er felles
er at visse individer (produsentene) investerer tid
og energi i å skape og passe på en ressurs,
mens andre individer (scroungers) utnytter
(parasitterer) ressursen uten å ha gjort seg
fortjent til det (eller betalt for det).
SCRUB: (1) Skrubbe, skure, rense, slette, stryke;
(2) Elendig, ussel, ynkelig; (3) Innen botanikk,
kratt, små busker og trær; vegetasjon som er
karakteristisk for dårlig jord, utsatte lokaliteter
eller tørrere områder (xerofytter).
SCRUBBER: (1) Skurekone; (2) Renseapparat,
gassvasker (gassrensning, scrubbing), fjerning
av partikulært stoff og/eller kjemiske substanser
(kontaminanter) fra en luftstrøm).

527

SCRUB TYPHUS (Tsutsugamushi disease,
Mite-borne typhus fever, Japanese river
fever): Jungelfeber, akutt, alvorlig og systemisk
rickettsia-infeksjon som skyldes R. tsutsugamushi (syn. R. orientalis) som overføres med
flått (midd) fra gnagere til mennesket. Rickettsiaen er utbredt i Asia, Australia og Stillehavsområdet. Se: Rickettsiae.

og Theodor Frölich viste (1907) at skjørbuk var
en kostholdssykdom. De gav først marsvin Cvitaminfattig diett og fremprovoserte skjørbuk.
Når marsvinene igjen fikk C-vitaminholdig diett
forsvant sykdommen. I 1937 fikk Albert SzentGyörgyi nobelprisen for sin oppdagelse av
askorbinsyren som er vitamin C.
SCUT: Kort hale, halestump.

SCRUTINIZE: Utforske, granske, studere, gå
etter i sømmene.

SCUTATE: Med form som et skjold, skjerm.

SCULPTURE: Skulptur, mønsteret eller markeringene med fordypninger eller hevelser på
overflaten av et dyr.

SCUTE: Epidermal del av et skall, skjoldlignende beskyttelse; består vanligvis av keratin
(hos insekter).

SCUM: (1) Avskum, berme, person ansett som
avskyelig, verdiløs; (2) Søppel, avfall, verdiløst
materiale; (3) Slagg, rester av verdiløst metall; (4)
Skum, løs, luftfyllt hinne på overflaten av en
væske, væskeansamling eller en eller annen
hard overflate (Se: Floating sludge).

SCUTELLATE(D): Plate-formet, lokk-formet,
rundt eller ovalt avflatet; delt opp i små platelignende arealer.

SCURF: Skjell, flass, skurv.
SCURFY: Se: Furfuraceous.

SCUTIFORM: Det å ha form som et skjold.
SCUTIGEROUS: Som har en skjold-lignende
struktur.
SCUTULA: Skorpedannelse ved sykdommer i
hårbunnen.

SCURVIED: Som lider av skjørbuk.
SCURVY: (1) Skjørbuk, sykdom hos mennesket
som skyldes mangel på vitamin C (ascorbic acid),
som finnes i fersk plantekost, grønnsaker og
frukt. Symptomene er verkene, svake ledd og
muskler. Sykdommen kan ende opp med anemi,
fargeforandringer i huden, tap av tenner og
blødninger i munnen og i andre indre organer.
Hår og hud kan tørke ut. Skjørbuk var vanlig til
sjøs i gamle dager da tilgang på fersk mat var
mangelvare under lange sjøreiser; (2) Nedrig,
sjofel, skurvet.
SCURVY GRASS: Skjørbuksurt (Cochlearia
officinalis), plante i korsblomstfamilien (Brassicaceae). Skjørbuksurt ble mye brukt i folkemedisinen mot sykdommen skjørbuk som er
forårsaket av mangel på vitamin C (laskorbinsyre) som medførte blødninger, oppsvulmet og blodig tannkjøtt, dårlig appetitt,
vekttap og tretthet. Sykdommen utvikler seg etter
4 - 7 måneder med ensidig kost. Tidligere rammet skjørbuk ofte sjøfolk da de levde på ensidig
kost over lang tid. De norske legene Axel Holst

SCUTUM: (1) Hard, ytre, lang og skjold-lignende
plate, ofte kitinøs hos insekter; (2) Den største av
de fire delene som utgjør øvre overflate av
brystet (thorax) hos insekter.
SCYPHIDIA COMPLEX: Protozoer, ciliater, ektoparasitter på huden på fisk, omfatter arter i
slektene Scyphidia, Epistylis og Glossatella. De
lever av organisk materiale i vannet, og ikke av
huden på fisken.
SCYPHISTOMA (A strobila): Fastsittende
polypp-lignende stadium i livssyklus til mange
maneter som kan gjennomgå aseksuell knoppskytning for produksjon av flere polypper eller
tverrdelinger (strobileringer) for produksjon av
frittlevende meduser.
SCYPHO-: Prefiks som betyr kopp, bolle, kum.
SD (SD., Standard deviation): Forkortelse for:
Standard avvik. Se: Standard deviation.
sDNA: Se: Satellite DNA.
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SE (S.E., Standard error): Forkortelse for:
Standard feil. Se: Standard error.
SEA (Seawater): (1) Sjø, innsjø, en geofysisk
enhet omgitt av land; store innelukkede
innlandssjøer på norsk kalt hav, f.eks. Det
kaspiske hav (Caspian Sea), Svartehavet (Black
Sea) og Dødehavet (Dead Sea); (2) Sjø, sjøgang, bølger, spesielt dønninger, vannbevegelsene over større områder, eller retningen på
vannbevegelsene, dønningene; (2) Sjøvann, sjø,
kyst, hav, osean, den marine delen av jorden (i
motsetning til landet og atmosfæren) som dekker
ca. 70 % av jordens overflate (Se: Salinity).
Begrepene hav eller kyst benyttes spesielt om en
geografisk mindre del av et osean (generelt
havområdene i nærheten av kontinentenes
kystområder); karakteristiske trekk av de marine
sjøområdene er: (a) Størrelsen (70 % av jordens
overflate), (b) kontinuiteten (men temperatur,
saltholdighet og dybde kan virke som barrierer for
marine dyrs spredninger), (c) dybden (stor og
meget variabel i forskjellige områder), (d)
sirkulasjonen (kontinuerlig pga. havstrømmer
drevet av de stabile vindsystemene og tetthetsforskjellene (tyngden) i havet i forskjellige
områder pga. forskjeller i temperatur og
saltholdighet (Se: Coastal current, Equatorial
current, Drift, Gyre, Tidal current, Tidal bore), (e)
temperaturen (som varierer over året både
horisontalt og vertikalt fra tropene til polarområdene), (f) trykket (som øker med dybden
ned til de største dyp), (g) bølgene (som dannes
av vind og tidevann), (h) saltholdighet (fra 20 50o/oo, i gjennomsnitt 35o/oo; Natriumklorid
(NaCl) utgjør ca. 27% av sjøvannet, kalium,
kalsium og magnesium er de andre viktigste
stoffene; Se: Saltwater), og (i) næringsstoffene (i
oppløst form i begrenset mengde i havet, men
kan variere mye fra sted til sted og over året); (3)
Noe som ligner et hav eller osean i omfang og
utstrekning; (4) Sjølivet; (5) Sjø-lignende strukturer på månen.

SEA BREEZE: Sjøbris, solgangsbris, pålandsvind, en mer eller mindre lokal luftbevegelse som
er sterkest om ettermiddagen og som blåser fra
det relativt sett kaldere havet mot det varmere
landet når det utvikler seg et lavtrykk over land
pga. av soloppvarming og konveksjonsstrømmer
(Se: Convection). Vanligvis er pålandsvinden et
sommerfenomen.
SEAFLOOR SPREADING: Dannelsen og den
laterale utvidelsen av jordskorpen gjennom
oppvelling av magma (Se: Magma) fra jordens
mantel (Se: Mantel) langs oseanenes midtrygger
(Se: Mid-oceanic ridges).
SEAL: (1) Sel, seldyr, pinnipedier (Pinnipedia),
en klad (infraorden) som omfatter kortlemmede
land- og vannbaserte rovpattedyr der de fremre
lemmene er omdannet til svømmeredskaper
(luffer). Gruppen inkluderer 33 nålevende arter,
fordelt i tre familier: Selfamilien (Phocidae),
øreselfamilien (Otariidae) og hvalrossfamilien
(Odobenidae); (2) Drive selfangst; (3) Lukke, besegle, forsegle; (3) Lufttett; (4) Segl, plombering.
SEARCH: (1) Undersøke, granske, forske, gjøre
en nøyaktig undersøkelse eller eksaminering av
noe; (2) Ransake, visitere; (3) Sondere, prøve;
(4) Gjennomsøke, lete, søke, ettersøke, bevege
seg rundt for å finne noe; (5) Ransake en person
eller eiendom for å finne bevis for noe.
SEARCHER: (1) Forsker, etterforsker, gransker,
undersøker; (2) Undersøkelsesapparat, sonde.
SEARCH IMAGE (Searching image): Søkebilde, søkemodell, visuell sammenligning hos
predatorer som velger ut visse typer bytte og
ignorerer andre; en spesiell visuell eller mental
referanse mot enkelte objekter eller ressurser,
ofte som resultat av tidligere sterk oppmerksomhet rettet mot objektet. Bruk av et slikt søkebilde
må være optimalt for å vedvare, dvs. en strategi
som kontinuerlig gir et vellykket utbytte.

SEABATHER'S ERUPTION: Se: Swimmer's itch.
SEABIRD: Sjøfugl, enhver fugleart tilknyttet det
marine området, men vanligvis begrenset til
stormfugler (Procellariiformes), pelikanfugler
(Pelecaniformes), joer (Stercorariidae), måker
(Larinae), terner (Sterninae) og alkefugler
(Alcidae).

SEARCHING: (1) Gjennomborende, gjennominntrengende skarp, bitende; (2) Sjekke, lese
grundig, se nøye på eller over noe for å finne
eller oppdage noe; (3) Finne eller få vite noe via
spørsmål eller granskning; finlesing; (4) Innen
etologi, søking, dyrs adferd med formål å oppnå
et eller annet ønsket, f.eks. mat, reirmateriale
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eller en paringspartner, og som ikke ennå er
lokalisert.
SEASON: (1) Sesong, årstid, én av de fire
hovedklima-periodene i løpet av et år, basert på
de regulære værforandringene som spesielt er et
resultat av forskjellene i lengden og intensiteten
på solinnstrålingen. Temperaturforskjellene og
daglengden ved de midlere og høyere breddegrader, blir brukt til å dele året inn i sesonger,
ofte tilknyttet jordbruk og kulturplantenes
livssyklus. På grunn av små temperaturforskjeller
og den relativt konstante daglengde ved de lave
breddegradene, blir sesongene ved ekvator
vanligvis ikke definert ut fra temperatur, men ut
fra nedbør (Se: Monsoon). I Europa og den
nordlige halvkule (tempererte sone) inndeles
imidlertid året i fire sesonger hvis varighet kan
variere på basis av breddegrad: (a) Vinter (dvaleog hviletiden, desember-februar; Se: Winter), (b)
vår (såtiden, mars-mai; Se: Spring), (c) sommer
(vekst-sesongen, juni-august; Se: Summer), og
(d) høst (høstingstiden, september-november;
Se: Autumn, Fall). I polare områder er vår og
høst tilnærmet fraværende, så året får bare to
sesonger, sommer og vinter. En astronomisk
definisjon på sesongene er (Se: Equinox og
Solstice): (a) Vinter (22. desember - 21. mars),
(b) Vår (21. mars - 21. juni), (c) sommer (22. juni
- 23. september), og (d) høst (23. september 22. desember) (Se: Aestival, Autumnal, Hiemal,
Prevernal, Serotinal, Vernal); (2) Tidsperiode,
tidsperioden da noe vises, eller en viktig
høytidsdag; (3) Gjentatte perioder karakterisert
ved spesielle hendelser eller aktiviteter; (4)
Naturlig, passende, hensiktsmessig tid for en
spesiell aktivitet; (5) Krydre, sette smak på.
SEASONAL: Sesong-, sesongpreget, sesongmessig, sesongbetont, årtidsbestemt, periodisk,
som viser en periodisitet relatert til årstidene.
SEASONAL POLYPHENISM: Se: Cyclomorphosis.
SEA STAR: Sjøstjerne, sjøstjernene er en klasse
(Asteroidea) av pigghuder (Echinodermata) som
finnes i alle hav og omfatter ca. 2 000 arter; i
Norge finnes omkring 50 arter. Vanligste
sjøstjerne langs norskekysten er korstrollet
(Asterias rubens) med fem armer og en maksimal
diameter på ca. 60 cm.

SEA SWALLOW: Terne (Sterninae), terner er en
homogen gruppe slanke måkefugler (Laridae)
som har spisse nebb, korte ben, smale, spisse
vinger og en kløftet hale. I Norge hekker:
Makrellterne (Sterna hirundo) og rødnebbterne
(S. paradisaea). I tillegg til disse to kan dvergterne (S./Sternula albifrons), splitterne (S.
sandvicensis) og svartterne (Chlidonias niger)
observeres mer eller mindre regelmessig.
SEASTINGS: Se: Swimmer's itch.
SEATWORM
infection.

INFECTION:

Se:

Pinworm

SEA URCHIN: Sjøpinnsvin, sjøpiggsvin, kråkebolle, en klasse pigghuder (Echinodermata).
Mange arter av sjøpinnsvin forekommer langs
norskekysten der to av de mest kjente er
svabergsjøpiggsvinet (Echinus esculentus) og
Drøbakkråkebollen (Strongylocentrotus droebachiensis).
SEAWATER: Sjøvann, vannet i sjøen eller vann
tatt fra sjøen eller havet. I gjennomsnitt har
havvann en saltholdighet på 3,5 % (35 o/oo; hvert
kilogram (~ 1 liter) sjøvann har ca. 35 gram
oppløste salter; Na+ Cl- ioner). Sjøvann fryser
rundt -2oC, pH er mellom 7,5 og 8,4. Se: Fresh
water og Saltwater.
SEAWEED: Tang, tare, flercellede, store protoktister som lever i havet i tidevannsbeltet. Tang
og tare produserer sin egen mat (autotrofer), men
regnes ikke som planter.
SEBACEOUS: Som er feit, fettet, fett-, talg-.
SEBACEOUS GLAND: Talgkjertel, kjertel i
underhuden på pattedyr med en kanal som åpner
i roten av ett hår og skiller ut talg (sebum) på
hudoverflaten.
SEC. (secundum): Forkortelse for: I henhold til.
SECCHI DISC: Sikteskive. Se: Transparent.
SECERN: Skille ut, sondre, avsondre.
SECOND (s): (1) Buesekund (“,ett sekund av én
arc (arc secund), et vinkel- eller buemål ved
f.eks. måling av lengde- eller breddegrader, lik
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1/60 av et bueminutt (1/3600 av én grad og
1/1296000 av én full sirkel; Se: Longitude); (2) Et
øyeblikk; (3) Sekund, tidsenhet lik 1/60 av ett
minutt, definert som varigheten på 9 192 631 770
perioder av den stråling som korresponderer med
en overgang mellom to meget fine nivåer ved
caesium-133 atomets laveste energinivå (Se:
Time); (4) Annen, andre, nummer to, neste; (5)
Hjelper, sekundant.
SECONDARY: (1) Sekundært, underordnet, i
annen rekke, etterfølgende, ikke unmiddelbart
eller direkte; (2) Innen biologi, de kortere
vingefjærene langs den indre delen av fuglevingene; (3) Innen biologi, sekundære karakterer
eller strukturer (secondary characters) som har
gått mer eller mindre tapt i løpet av evolusjonen,
eller nye strukturer oppstått ved siden av den
evolusjonære hovedutviklingslinjen og som i
mange tilfeller er spesialtilpasninger, f.eks. den
fiske-lignende formen på hval; (4) Innen kjemi,
relatert til eller det å ha et karbon atom fastet til to
andre karbon atomer i et molekyl; (5) Innen
geologi, produsert fra et annet mineral gjennom
nedbrytninger og forandringer; (6) Sekundærfarge, sekundærfarger (Se: Colour); (7) Innen
botanikk, relatert til eller som stammer fra det
laterale kambiet (Se: Kambium og Meristem).
SECONDARY CONSUMER: Sekundærkonsument, enhver heterotrof organisme (rovdyr) som
eter primærkonsumenter (planteetere, herbivore
dyr).
SECONDARY CONTACT: Sekundær kontakt,
samtidig tilstedeværelse av to taksa i et område
etter at de har utviklet visse genetiske forskjeller
under en tidligere geografisk isolasjon, dvs. en
geografisk barriere er fjernet som medfører
reetablering og kontakt (sympatri) mellom
populasjoner etter en periode med geografisk
adskillelse (allopatri) og divergerende utvikling.
Se: Secondary integradation og Primary contact.

publiseringen ble foreslått i kombinasjon med
forskjellige slektsnavn, men som har gjennom
senere overførsler endt opp med den samme
kombinasjon av slekts og artsnavn. Se:
Homonym.
SECONDARY HOST: Se: Intermediate host.
SECONDARY
IMMUNE
Anamnestic response.

RESPONS:

Se:

SECONDARY IMMUNODEFICIENCY: Sekundær immundefekt, feil i den spesifikke immunitet
som ikke skyldes defekter i B- og T-lymfocyttene,
men et tap av immunglobuliner eller T-lymfocytter.
SECONDARY INTEGRADATION: Sekundær
integradasjon, integradasjon eller hybridisering
mellom to tidligere isolerte og fenotypisk distinkte
populasjoner, langs en sone med sekundær
kontakt. Se: Primary contact, Primary integradation og Secondary contact.
SECONDARY MATERIALS: (1) Sekundert
materiale, materialer som har fullført sin primære
funksjon og som ikke kan benyttes mer i sin
opprinnelige form; (2) Materiale som er
biprodukter under tilvirkning av de primære
produktene eller som stammer fra omformingen
av de primære produktene.
SECONDARY METABOLITE: Sekundær metabolitt, et ofte komplekst stoff i en organisme som
ikke er et essensielt mellomprodukt i metabolismen for å kunne fullføre livssyklus, men som
dannes som et biprodukt. Den sekundære metabolismen refererer til de metabolske reaksjonsrekkene som produserer og eventuelt utnytter de
sekundære metabolittene. Disse sekundære
metabolittene synes å kunne ha økologiske
funksjoner som feromoner eller som produkter
relatert til stress.

SECONDARY GROWTH: Sekundær vekst,
veksten hos planter som ikke skjer ved enden av
stengler eller røtter; hos frøplanter produserer
den sekundære veksten tre og bark.

SECONDARY OOCYTE: Se: Oocyte.

SECONDARY HOMONYM: Innen taksonomi,
sekundært homonym, ethvert av to eller flere
identiske artsnavn som ved den opprinnelige

SECONDARY PRODUCTION: Sekundær produksjon, assimilasjon av organisk materiale i en
primær konsument, dvs. dannelsen av organisk

SECONDARY PATHOGEN: Se: Opportunistic
pathogen.
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materiale, biomasse eller energifiksering, hos
heterotrofe organismer som gressetere og
dekompositører, gjennom deres utnyttelse av
materialet dannet ved primærproduksjonen.
Disse dyregruppene får all sin energi direkte eller
indirekte fra de fotosyntetiserende plantene og
andre autotrofer, og deres produktivitet er
avgjørende for antall trofiske nivå og lengden på
næringskjedene i et økosystem. Se: Heterotrophic nutrition, Production og Primary production.
SECONDARY SEXUAL CHARACTER (Secondary sex(ual) characteristic): Sekundær kjønnskarakter, de ytre kjønnskarakteristiske karakterene som er viktige for reproduksjonsadferden,
men som ikke omfatter reproduksjonsorganene
(gonadene, kjønnskanalene, kjønnskjertlene,
gametene). De sekundære kjønnskarakterene
som er forskjellig mellom hanner og hunner, er et
resultat av kjønnshormonene (androgener og
østrogener) som sekreres av spesielle celler i
gonadene. Slike sekundære kjønnskarakterer
kan være permanent tilstede eller midlertidige og
da kun synlige under reproduksjonsperiodene.
Eksempler på sekundære kjønnskarakterer er
kroppsstørrelse, farge og form, f.eks. hanekam,
løvemanke, bryst hos kvinnen, skjeggvekst hos
menn, gevir hos hjort og fargemønster hos fugl.
Disse karakterene er dannet som et resultat av
påvirkninger fra hormoner som sekreres av de
endokrine organene, inkludert testiklene og
ovariet. Forskjellen i kroppsstørrelse kan være
meget markert hos mange virvelløse dyr og fisk,
ofte med hunnen mange ganger større enn
hannen (dverghanner). Hos pattedyr forekommer
størrelsesforskjeller særlig hos arter som holder
harem, noe som evolusjonært har gitt større og
sterkere hanner. Forskjeller i farger mellom kjønn
forekommer spesielt hos fugl og fisk. Generelt er
de mest iøynefallende sekundære kjønnskarakterene, å finne hos hannen. Se: Primary
sexual character, Secondary sexual traits og Sex
characteristics.
SECONDARY SEXUAL TRAITS: Sekundære
seksuelle karaktertrekk, kjønnsspesifikke karakterer eller egenskaper som benyttes i paringskonkurransen, men som ikke er direkte involvert i
selve reproduksjonen. Det kan dreie seg om
fargerike fjær hos mange fuglearter, gevir hos dyr

eller «sang» hos mange fugle-, froske- og
insektarter. Se: Secondary sexual character.
SECONDARY SPECIATION: Sekundær artsdannelse, interspesifikk hybridisering i kontaktsonen mellom to geografisk adskilte, men nært
relaterte utviklingslinjer. Se: Primary speciation.
SECONDARY STRUCTURE: Innen kjemi,
sekundær
struktur,
den
tre-dimensjonale
strukturen til en biopolymer, dvs. en polypeptid
kjede (f.eks. alfa-helix) eller en polynukleotid
(f.eks. sukker-fosfat ryggraden i dobbel-helix
DNA) holdt sammen av elektrostatiske krefter
mellom nabomolekyler. Med andre ord, organiseringen eller foldingen av peptidtrådene i en
polypeptid eller polynukleotid langs en av
molekylets akser. Det skyldes en stabilisering
ved hjelp av hydrogenbindinger mellom oksygen
(carbonyl) og nitrogen (amid) atomer innen
molekylet, noe som gir en spiral eller et sikksakk
arrangement i proteinene eller DNA helixen. Se:
Primary structure, Quaternary structure og
Tertiary structure.
SECONDARY SUCCESSION: Sekundær suksesjon, én av to typer for økologisk plantesuksesjon. I motsetning til en primær suksesjon
starter en sekundær suksesjon etter en eller
annen hendelse, f.eks. høsting ved jordbruk (eller
annen menneskelig aktivitet), skogbrann, storm,
etc., som reduserer antall arter i et allerede
etablert økosystem. En sekundær suksesjon
utvikler seg derfor på et tidligere jordområde,
mens en primær suksesjon utvikler seg spesielt i
et område som mangler jord. En sekundær
suksesjon skjer langt raskere enn en primær
suksesjon. Se: Suc-cession.
SECOND DEVISION SEGREGATION: Reduksjonsdeling og segregering av det heterozygote
allel-paret i løpet av meiosens andre deling. Se:
Genetic segregation, First division og First
division segregation.
SECOND FILIAL GENERATION: Se: F2 generation.
SECOND LAW: Se: Mendel's laws (of inheritance).
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SECOND LAW OF THERMODYNAMICS: Se:
Thermodynamics.
SECOND MESSENGER: Refererer til en
intracellulær substans som frigjøres i en celle
pga. påvirkningen fra et hormon produsert et
annet sted i organismen, og som utløser en eller
annen respons eller en responsrekke i cellen.
SECRETE: Produsere, forme, avsondre og skille
ut et sekret.
SECRETIN: Sekretin, hormon produsert av
fremre del av tynntarmen som respons på
saltsyren fra magesekken; hormonet aktiviserer
bukspyttkjertelens sekresjon og stimulerer også
galle produksjonen fra leveren.
SECRETION (Secretory): (1) Sekresjon, avsondring, utsondring, sekret, substans produsert og
utskilt fra en kjertel; fysiologisk aktiv substans (i
motsetning til ekskresjon av avfallsstoffer) produsert av en organisme, celle eller kjertel, til
omgivelsene for å utføre en spesifikk funksjon.
Sekresjon refererer både til de molekyler og
stoffer som utskilles og til prosessen som sådan.
Sekresjonenen kan være innen organismen
(internal) eller ut av organismen (eksternal), dvs.
utskilles henholdsvis direkte i blodet (endokrin
sekresjon) eller gjennom en kanal til det ytre
miljøet (eksokrin sekresjon). To typer av
sekresjoner er spesielt viktige, hormoner og
feromoner (Se: Hormone og Pheromone). Sekresjoner fra nerveceller kalles neurosekresjon
dersom sekretet fungerer over en viss avstand
fra dannelsesstedet. Sekresjoner kan også
inndeles etter dannelsesmåten: (a) Merokrin
(eccrin) sekresjon (exocytose) som omfatter
frigivelse av små, membranbundne sekretkorn
gjennom en kompleks prosess hvor sekretkorn
membranen fusjonerer med plasmamembranen,
men uten at sekresjonscellen gjennomløper noen
permanent forandring, (b) apokrin sekresjon som
omfatter noe tap av plasmamembranen og
protoplasma under frigivelsen av sekresjonsproduktet, (c) holokrin sekresjon som omfatter
tap av hele cellen under frigivelsen av sekresjonsproduktet, eller (d) sekresjon kan også
referere til prosessen der en substans pumpes ut
av en celle mot en konsentrasjonsgradient. Noen
sekresjonsprosesser er energikrevende, som
svetting (Se: Excretion); (2) Det å skjule.

SECRETION GRANULE: Sekresjons partikkel,
sekresjons korn, i eksokrine celler, det intracellulære lagringssted for proteiner som skal eksporteres. Sekresjonspartiklene er lokaliserte i det
apikale cytoplasmaet mellom Golgi-regionen der
de blir produsert, og den apikale cellemembranen hvor de frigjøres gjennom en prosess kalt
eksocytose. Se: Exocytosis og Secretion.
SECRETION VESICLE: Membranbundet partikkel i sekretoriske eukaryotiske celler; i disse
vesiklene akkumuleres sekresjon produkter. Se:
Secretion.
SECTION: (1) Skjæring, oppskjæring, snitt, handlingen eller prosessen å dele opp noe gjennom
kutting, eller et vertikalt snitt gjennom et eller
annet objekt for å vise det indre av objektet. Et
snitt kan være kunstig eller naturlig dannet (cross
section, tverrsnitt; longitudinal section, lengdesnitt; (2) Seksjon, utsnitt, avsnitt, underavdeling i
et skrevet arbeid (artikkel, avis, bok); (3) Seksjon,
område, landområde i en by, et fylke eller land;
(4) Seksjon, tynt snitt, f.eks. av et vev for
mikroskopiske undersøkelser (microscopic (thin)
section, tynnsnitt); (5) Stykke, del, én av flere
komponenter, f.eks. en appelsinbåt; (6) Et takson
av seksjons rang, en underavdeling av et takson.
SECTOR: (1) Sektor, avsnitt, område; (2) Innen
matematikk, sektor, delen av en sirkel (arc)
avgrenset av to radier; (3) Sektor, et lagringsområde som utgjør den minste enhet for
informasjonssøk.
SECTORIAL TOOTH: Rovtann.
SECULAR: (1) Sekulær, hundreårig, århundregammel, som angår tidsperioder på hundre år
(Se: Decennial og Millennial); (2) Prosesser eller
hendelser som forekommer over uendelige lange
tidsrom, f.eks. over geologisk tid. Sekulære
trender viser generelt til stabile tendenser i den
retning forandringen tar som et resultat av
langvarige påvirkninger.
SECUND: (1) Ensidig, som er ensidig arrangert,
rettet én vei, arrangert kun på én side, buet til
kun én av sidene; det å ha deler eller organer på
kun én side; (2) Innen botanikk, det å ha alle
delene eller strukturene arrangert på kun én side
av aksen.
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SECUNDARY SUCCESSION: Sekundær suksesjon, økologisk suksesjon som starter etter en
hendelse som har redusert eller fjernet et
allerede etablert økosystem; med andre ord, en
suksesjon som skjer i et forutgående område der
en primær suksesjon allerede har funnet sted.
Se: Primary succession og Succession.
SECUNDUM: I henhold til. Se: sec.
SECURE: (1) Sikker, trygg, fri fra fare eller
angrep; (2) Fri fra frykt, angst, redsel, engstelse;
(3) Pålitelig, troverdig; (4) Sikre, trygge, låse,
feste godt; (5) Sikkert, bestemt, avgjort.
SECURIFORM: Det å være formet som en øks.
SEDATIVE: Sedativ, beroligende, beroligende
legemiddel, stoff som minsker angst, nervøsitet,
opphisselse eller irritasjon. I større doser
fungerer sedativer som sovemiddel.
SEDENTARY (Stationary): Sittende, stillesittende, fastsittende, fastboende, sedentære, ikke
frittlevende, det å oppholde seg på et gitt sted.
Sedentære dyr er festet til underlaget, substratet,
og kan ikke bevege seg avsted ved noe tidspunkt
bortsett fra en eventuell begrenset bevegelse
med kroppen der de er festet. Omfatter f.eks. de
fleste planter, tunikater og svamper. Se: Motile
og Sessile.
SEDGE: (a) Starr, starrslekten (Carex), planteslekten med flest norske arter (112), og som
tilhører halvgrasfamilien (Cyperaceae). Alle arter
i familien ligner på og er nært beslektet med
gress, eller (b) siv, dekkfrøede, enfrøbladete
planter i sivfamilien (Juncaceae) som omfatter 8
planteslekter i orden Poales. I Norge finnes ca.
20 arter av siv (og 7 arter av frytle).
SEDIMENT: Sediment, avleiring, bunnfall, faste
organiske og/eller uorganiske partikler som er
erodert løs og transportert for senere og blitt
avleiret, dvs. partikulært eller fragmentert fast
materiale som er gravitasjons-, vind- (aeolian),
vann- (fluvial) eller is- (glacial) transportert for
deretter å ha blitt avsatt. I snever mening referer
sediment til fast materiale som er oppløst,
transportert og avsatt på bunnen av elver,
innsjøer og hav. Sedimentene kan være av både
biogent eller abiogent opphav. Objektet eller

prosessen som har frembrakt sedimentene
(sediment source), kan skyldes f.eks. skred,
utglidinger, vann, vind eller bre-erosjoner. Selve
sediment transporten viser til massen eller
volumet av sedimenter som passerer forbi en gitt
målestasjon i et bestemt tidsrom. Sedimentært
berg som opprinnelig er dannet fra løse
sedimenter som er akkumulert lagvis over lengre
tidsrom, omfatter: (a) Klastisk berg som består av
mekanisk dannede fragmenter av eldre berg
fraktet fra opprinnelsesstedet og avsatt i vann,
luft eller is, (b) kjemisk berg dannet fra presipitering fra en løsning, eller (c) biogenisk berg
som består av rester av organisk materiale.
Sedimenter fungerer også som et område for
akkumuleringer av farlige stoffer som f.eks.
pesticider og kan inneholde mye høyere
konsentrasjoner enn i det omgivende vann. De
kan derfor fungere som sekundære forurensningskilder, dessuten kan bunnlevende virvelløse
dyr som spiser bunnslammet, akkumulere høye
verdier som deretter kan kontaminere næringsnettet. Se: Minamata disease, Sedimentary rock
og Sedimentation.
SEDIMENTARY: Sedimentært, med referanse til
et sediment eller produsert fra et sediment.
Sedimentary rock, sedimentær bergart dannet
gjennom forstening av et sediment. Se: Sediment.
SEDIMENTATION: Sedimentering, sedimentdannelse, dannelse av bunnfall, utfelling av
partikler eller molekyler (Se: Settleable solids) i
suspensjon i en væske eller gass under påvirkning fra gravitasjonen. Er partiklene sfæriske
vil deres endelige hastighet være avhengig av
deres og væskens relative tetthet, væskens
viskositet og partiklenes størrelse. Ved hjelp av
sedimentering kan en adskille partikler av
forskjellig størrelse i suspensjon. Se: Sediment
og Suspension.
SEDIMENTATION COEFFICIENT (S): Sedimentasjonskoeffisienten, verdien som indikrerer raten
som en gitt type molekyler beveger seg på
gjennom en løsning under sentrifugering mens
de går mot sin likevektsposisjon i sentrifugeringsgradienten. Se: Sediment og Sedimentation
factor.
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SEDIMENTARY ROCK: Sedimentært berg, berg
som er dannet gjennom avsetninger av
partikulært materiale transportert med gravitasjonen, vind, vann eller is, eller utfelt fra en
suspensjon i vann under normal overflatetemperatur og trykk, eller gjennom aggregeringer
av uorganisk materiale fra skjelettrester. Se:
Igneous rock, Metamorphic rock og Sediment.
SEDIMENTATION FACTOR (Sedimentation
value, S factor): Sedimenteringsfaktor, mål på
den rate et molekyl, organell eller partikkel
bunnfelles på under definerte sentrifugeringsbetingelser. Sedimenteringshastigheten varierer
for de enkelte stoffer slik at disse kan separeres
og identifiseres ved hjelp av sentrifugering. Se:
Sedimentation coefficient og Svedberg unit.
SEDIMENTOLOGY: Sedimentologi, det vitenskapelige studiet av sedimentene, beskrivelsene,
klassifiseringene og de prosesser som har dannet de sedimentære bergartene.

plantene i stand til å kolonisere landområdene da
frøplantene ikke er avhengige av vann for og
befruktes. Frø kan bli spredd fra morplanten på
en rekke forskjellige måter, avhengig av
plantearten. Fra frøet utvikles et nytt planteindivid; (5) Yngel, yngel av bløtdyr, skalldyr, fisk,
eller en insektkokong; (6) Celle som sprer seg,
spesielt kreftcelle fra en tumor; (7) Materiale
benyttet for å starte en kjemisk reaksjon, eller
krystall som starter en krystalliseringsprosess; (8)
Idé, kilde til start, begynnelse av noe; (9) Radioaktiv isotop for lokalisering eller konsentrering av
radioktivitet i en struktur, f.eks. tumor.
SEED BANK (Seedbank, Seeds bank): Frøbank, lagrete frø for bevaring av genetisk
diversitet for fremtiden.
SEEDLING: (1) Kimplante, frøplante, ung plante
vokst fra et frø; (2) Ungt tre vokst fra et frø og før
det er plantet.

SEDIS INCERTAE: Se: incertae sedis.

SEEDLING STRATUM: Laveste sjiktet i et
stratifisert skogssamfunn som består av spirende
planter.

SEDUCE: (1) Forføre, lokke til seksuell aktivitet,
utføre fysisk forføring; (2) Lokke, lede, forlede,
overtale noen til unormal oppførsel eller
tenkemåte, ulydighet eller ulojalitet, på falske lovnader, bedrag; (3) Forførerisk attraktivt.

SEED PLANT: (1) Enhver plante som har vokst
fra et frø; (2) Plante som bærer frø (Spermatophyta).
SEED TICKS: Larvene av flått, Ixodes spp.

SEED: (1) Avkom, ætt, slekt, opphav; (2) Egg
(egg, ovum, spat), spermier, sæd (semen), melke
(milt), formeringsstrukturer hos dyr; (3) Sette frø,
frø seg, spire; (3) Så til, så; (4) Frøkorn, frø,
såkorn, moden reproduksjons- og spredningsstruktur hos de høyerestående plantene (dekkfrøete og nakenfrøete) som utvikler seg fra det
befruktede egget (Se: Ovulum) og som omfatter
et embryo (Se: Embryo) og opplagsnæring omgitt
av et beskyttende skall (hos de høyere plantene)
og vanligvis en endosperm (vev dannet på
innsiden av skallet). Opplagsnæringen kan være
lagret i embryoet selv (Se: Endosperm) eller i et
eget spesialisert vev (Se: Cotyledon). Hos de
dekkfrøete plantene er frøet omgitt av en frukt
som dannes fra ovarium-veggen, hos de
nakenfrøete er frøet fritt og ubeskyttet. Frøet er
dekket av et beskyttende lag (testa) som gjør at
frøet kan gjennomløpe en hvilefase til forholdene
for spiring er optimale. Ettårige planter overlever
vinteren (eller tørr sesong) som frø. Frøet gjorde

SEEING: (1) Synsevne, synssans, syn; (2) Ettersom, med tanke på at, i den grad at; (3)
Billedkvaliteten av himmellegemer observet via
teleskop.
SEEP: Sive, tyte, fuktig område hvor vann siver
fram, dvs. der grunnvannsspeilet når overflaten.
Generelt siver vann gradvis fra overflaten ned i
jorden, eller opp av jorden igjen der bergstrukturene eller leirlag medfører det (seepage),
og kan dermed danne en vannkilde (spring).
SEETHE: (1) Koke, syde; (2) Bløte, mette med
væske.
SEGMENT: (1) Segment, enhver del eller stykke
som noe kan oppdeles i; (2) Segment, del, part
eller mengde avkuttet fra en geometrisk figur ved
én eller flere punkter, linjer eller plan; (3) Innen
biologi, differensiert del eller underavdeling av en
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organisme eller vedheng som er markert av eller
adskilt med ledd, f.eks. en metamer (Se:
Metamere og Metamerism); (4) Innen genetikk,
del av et kromosom.
SEGMENTED: Segmentert, delt opp i eller som
består av distinkte segmenter, ledd av mer eller
mindre like deler langs lengden av en kropp.
SEGMENTATION: (1) Segmentering, kløving; (2)
Cellekløvning, gjentatte celledelinger hos en
organisme som etterfølger befruktningen og som
resulterer i at en zygote blir til et embryo (Se:
Cleavage); (3) Metamerisk segmentering, metamerisme (metameric segmentation), en serie av
fundamentalt like segmenter (metamerer),
organer eller organsystemer langs kroppsaksen
hos mange metazoiske dyr, særlig innen dyrerekkene leddmark (fåbørstemark, flerbørstemark)
og leddyr (tusenben, skolopendre, insekter) (Se:
Metamere og Metamerism).
SEGMENTATION GENES: Genene hos eukaryoter som bestemmer antallet og arrangeringen av
kroppssegmentene.
SEGMENTED GENOM: Innen virologi, virus hvor
genomet består av to eller flere deler av nukleinsyrer.
SEGREGATE: Se: Heterodynamic hybrid.
SEGREGATION: (1) Handlingen eller prosessen
å segregere eller det å være segregert, adskilt,
avsondret, isolert, utskilt; (2) Raseskillepolitikken
eller praksisen med å fysisk adskille folk av
forskjellige kjønn, raser, klasser eller etniske
grupper, og da spesielt gjennom diskriminerende
tiltak; (3) Innen genetikk, segresjon, den normale
biologiske prosessen da kromatidene i hvert
kromosompar adskilles under meiosen og tilfeldig
fordeles i kimcellene (germ cells), dvs.
adskillelsen av allel parene eller de homologe
kromosomene i reproduksjonscellene (spesielt
under meiosen) så at medlemmene i hvert par
havner i forskjellige gameter. Segregasjonsraten
vil si forholdet mellom genotypene i zygoten etter
segrega-sjonen og syngamien. Se: Genetic
segregation og Syngamy.
SEGREGATION, LAW OF (Genetic segregation, Mendel’s first law): Loven om genetisk

segregasjon, Mendels segresjonslov, det at hos
seksuelle organismer vil de to allelene i et allelpar eller kromosom-par, adskilles under gamet
dannelsen slik at hver gamet mottar kun ett av
allelene eller kromosomene. På den måten vil
alternative forelder-alleler bli adskilt, segregert i
gametene under meiosen slik bare ett medlem av
hvert par er tilstede i en gamet (meiotisk segregering). Se: Genetic segregation, Independent
assortment (= Mendel's second law) og Mendel's
laws (of inheritance).
SEGREGATIONAL LOAD (Balanced load,
(komponent av) Genetic load): Det akkumulerte
tap av fitness i en populasjon som skyldes
adskillelse av gener fra vellykkede heterozygoter
til relativt mindre vellykkede homozygoter. Se:
Genetic load og Fitness.
SEGREGATIONAL STERILITY: Sterilitet pga.
gen segregering i hybrider som medfører ubalanserte gameter.
SEGREGATIONAL
DISTORTION
(Meiotic
drive): Avvik fra tilfeldig forekomst av alleler eller
homologe
kromosomer
blant
funksjonelle
gameter; meiotisk segregering som favorisereer
en kromosom fremfor den andre homologe. Se:
Meiotic drive.
SEICHE: I en mer eller mindre lukket innsjø,
stasjonær (stående) oscillerende bølge som
fortsetter etter det som forårsaket den opphører å
virke. Fenomenet kan skyldes forandringer i
lufttrykket, endringer i vindpåvirkningen eller
kraftig nedbør. Slike bølger kan også skyldes et
skred i den ene enden, eventuelt et jordskjelv.
SEISMIC WAVE: Seismisk bølge, generell term
som viser til de bølgene i jorden som dannes
under jordskjelv (eller kunstige, menneskeskapte
seismiske bølger i havet; Se: Tsunami). Seismiske bølger i jorden kan inndeles i forskjellige
typer: Primær-, sekundær- og L-bølger, der de
primære og sekundære bølgene har korte
bølgelengder og høy intensitet, og der de
primære bølger ikke bare går gjennom
jordskorpen og mantelen, men også gjennom
jordens flytende kjerne. L-bølgene (som igjen kan
oppdeles i flere typer) har lengre bølgelengde og
lav intensitet og er begrenset til jordskorpen der
skadene etter jordskjelv oppstår. Seismiske
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undersøkelser (seismic surveys) omfatter studier
av undergrunnen og undergrunnsbevegelsene
ved hjelp av en seismograf der de seismiske
refleksjonene viser bergstrukturene gjennom å
måle tidsintervallet mellom en puls fra
jordoverflaten til den reflekteres tilbake igjen fra
en eller annen diskontinuitet i jorden. De
seismiske refraksjonene viser strukturene når
man måler den korteste tid en puls går fra en
seismisk kilde til et sett av mottagere. Slike
seismiske resultater i tillegg til resultater fra
gravimetriske og magnetiske undersøkelser, kan
beskrive undergrunnen og mulighetene for å
finne f.eks. råolje, mineraler eller andre
økonomisk viktige produkter. Et seismogram,
produktet fra en seismograf (vitenskapelig
instrument for å registrere seismiske bølger),
illustrerer størrelsen, frekvensen og varigheten av
oscilleringene etter et jordskjelv.
SEISMOLOGY: Seismologi, studiet av jordskjelv,
jordens struktur og jordens elastiske egenskaper
ved hjelp av bølger (seismiske bølger) dannet
under jordskjelv, eksplosjoner, menneskeskapte
rystelser, etc. Seismografer (instrumenter for å
registrere bevegelser i grunnen som skyldes
fjerne jordskjelv, kjerneeksplosjoner, etc. og som
i prinsippet består av en pendel som blir satt i
svingninger av en eller annen bevegelse i
undergrunnen som virker på opphengningspunktet) plassert på forskjellige punkter på
jordens overflate, måler ankomsten av de
forskjellige typene av bølger som vandrer
gjennom jorden og jordoverflaten fra opprinnelsesstedet. De longitudinale bølgene (Pbølgene) og de saktere forskyvningsbølgene (Sbølgene), vandrer dypt nede i jorden hvor de
avbøyes der lag av forskjellig tetthet møtes.
Opprinnelsesstedet for jordskjelv, kalles jordskjelvets fokus og det nærmeste punkt til
overflaten fra fokus, er jordskjelvets episenter.
Se: Seismic wave.
SEISMONASTY (Thigmonasty): Responsen hos
en plante eller sopp mot vibrasjon, støt eller
berøring, som f.eks. hos arter i planteslekten
Mimosa. Se: Nastic movement.
SEISMOTAXIS: Seismotaxis, rettet respons hos
en bevegelig organisme forårsaket av stimulus
fra et støt eller mekanisk vibrasjon. Se: Taxis.

SEISMOTROPISM: Seismotropisme, orienterende respons forårsaket av en stimulus fra et støt
eller en mekanisk vibrasjon. Se: Tropism.
SEIZE: (1) Begripe, fatte, forstå; (2) Ta, ta med
makt, erobre; (3) Pågripe, anholde, fakke, gripe
plutselig og kraftig; (4) Inndra, bemektige seg,
beslaglegge, konfiskere; (5) Ha plutselig og
overveldende effekt på; (6) Overvelde fysisk; (7)
Binde et rep til noe annet.
SELECTED GAIN: Ved kunstig seleksjon,
forskjellen i den gjennomsnittlige fenotype
mellom avkommet fra de utvalgte foreldre og
foreldergenerasjonen.
SELECTION: (1) Utvalgt, én som er valgt; (2)
Valg, utvelging, det å velge et eller annet fremfor
noe annet; (3) Nøye valgt, representativt utvalg
av folk eller ting, eller en rekke ting man kan
gjøre et utvalg fra (choice); (4) Innen biologi,
seleksjon, naturlig eller kunstig prosess som
omfatter overlevelse og reproduksjon av enkelte
organismer fremfor andre i en populasjon eller art
og med de påfølgende forandinger i karakterer
og karaktertrekk det medfører; en ikke-tilfeldig,
differensiert reproduksjon av forskjellige genotyper i en populasjon der én eller flere faktorer
som påvirker populasjonen, medfører forskjeller i
dødelighet og reproduksjon som favoriserer
overførselen av enkelte karakterer til de senere
generasjonene (seleksjon som konsekvens av
forskjeller i fitness; Se: Fitness). Hvis forskjellene
i reproduksjonen har en genetisk basis, fører en
slik seleksjon over tid til en permanent genetisk
forandring, en evolusjon. Med andre ord, en
seleksjon er enhver prosess som resulterer i
observerbare forandringer i organismene (fenotypene; Se: Phenotype) på grunn av fikseringen
av spesielle gen frekvenser (genotyper; Se:
Genotype) som er seleksjonens primære
konsekvens. Det medfører at de forskjellige
genotypene ikke bidrar med alleler til gen poolen
proporsjonalt med deres antall, men relativt i
forhold til den selektive fordel de representerer.
Den relative sannsynlighet for overlevelse eller
reproduksjon hos en genotype, er genotypens
adaptasjonsverdi (adaptive value) der seleksjonsenheten er den individuelle organisme. Biologisk
seleksjon omfatter forskjellige prosesser: (a)
Naturlig seleksjon (Se: Natural selection),
seleksjon som skyldes alle organismers behov
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for å reprodusere seg selv samtidig med at de
kontinuerlige
interaksjonene
med
miljøet
medfører variasjon i mengde avkom til neste
generasjon hos de forskjellige genotypene som
tilhører samme populasjon. Det medfører at
genene hos de med størst overlevelse og
reproduksjon, relativt sett vil øke i frekvens i
forhold til de gener som er mindre favoriserte.
Det er denne naturlige seleksjonen som gir
opphav til evolusjonære forandringer iht. Darwins
evolusjonsteori; den prosessen som regnes som
den evolusjonære hovedfaktor ved siden av
mutasjoner. Seleksjonstrykket som er større
under forandringer i miljøet, enn under stabile
forhold, regulerer antall avkom en art produserer
(Se: Punctuated evolution og Phyletic evolution),
(b) seksuell seleksjon (Se: Sexual selection),
seleksjonen som påvirker den individuelle
konkurransen mellom individer av samme art
med tanke på valget av eller muligheten for
paringspartner og reproduksjonssuksess. Seksuell seleksjon som er spesielt viktig hos
polygame arter (Se: Polygamous), omfatter den
direkte konkurransen mellom to individer av
samme kjønn for tilgang på paringspartner(e) av
det andre kjønn (intrasexual selection) eller den
individuelle preferansen hos et kjønn for spesielle
individer blant det annet kjønn for pardannelse og
paring (intersexual selection). Det er vanligvis
hunnen som gjør det endelige valget på paringspartner (Se: Assortative mating). Seksuell
seleksjon basert på seksuell konkurranse, er kun
én av flere seleksjonstrykk avhengig av sosial
dyktighet, en annen viktig egenskap er evne til
kommunikasjon. Forskning rundt fordeler og
bakdeler ved å hjelpe eller forhindre reproduksjonssuksessen til mer eller mindre nære
slektninger, har resultert i teorier om kinseleksjon (Se: Kin-selection) og inklusiv fitness
(Se: Inclusive fitness), (c) stabiliserende
seleksjon (Se: Stabilizing selection), seleksjon
som favoriserer et enkelt optimum i en
populasjon. En slik seleksjon medfører en
eliminasjon av mutanter og avvikende former
som måtte oppstå, og også forhindrer
påvirkninger fra immigrasjoner eller rekombinasjoner. Stabiliserende seleksjon opptrer særlig
under stabile omgivelsesforhold i populasjoner
som er godt tilpassede, (d) apostatisk seleksjon
(Se: Apostatic selection), seleksjon som
medfører en selektiv predasjon av den mest
tallrike formen i en populasjon, noe som fører til

balansert heteromorfisme som favoriserer stabil
diversitet i en populasjon, (e) kunstig seleksjon
(Se: Artificial selection), seleksjon som skyldes
mennesket som med hensikt innfører reproduksjonsmessige forskjeller i fitness mellom
individer i en populasjon for å produsere en
ønsket evolusjonær respons. Det skjer ved å
kontrollere paringene mellom et begrenset antall
selekterte genotyper, med formål å forandre
spesifikke fenotypiske karaktertrekk i en
populasjon, (f) katastrofe-seleksjon (catastrofic
selection), hard seleksjon på økologisk marginale
populasjoner noe som resulterer i relativt få
overlevende (liten gen pool) og som derfor
medfører markert genetisk drift (founderprinsippet), (g) rettet seleksjon (Se: Directional
selection, linear selection), seleksjon som
favoriserer et enkelt optimum (tilsvarende stabiliserende seleksjon), men som medfører et
systematisk skifte i gen frekvensene og populasjonsgjennomsnittet av den karakter som
observeres; forandring i populasjonens fenotyper
over tid. Rettete seleksjoner opptrer særlig i
miljøer som progressivt forandres og leder til
seleksjon av genotyper som særlig danner
ekstreme fenotyper i en populasjon og en viss
grad av tilpasning, og (h) disruptiv seleksjon (Se:
Disruptive selection), seleksjon som samtidig
favoriserer flere enn ett optimum i en populasjon
som bebor et heterogent miljø; to eller flere
genotyper har fordeler uten at seleksjonen
favoriserer mellomformene. De favoriserte genotypene opprettholdes i en polymorfisk likevekt der
de forskjellige genotypiske variantene er optimalt
tilpasset sine spesielle nisjer i omgivelsene. Slik
seleksjon produserer ekstreme genotyper med
andre økologiske krav enn eventuelle mellomformer, noe som igjen kan føre til en sympatrisk
artsdannelse (Se: Evolution); (2) Interpopulasjon
seleksjon (interpopulation selection), differensiert reproduksjon mellom populasjoner. Slik
interpopulasjon seleksjon kan utgjøre gruppe
seleksjon, en konkurranse mellom grupper av
samme art, eller arts seleksjon, en konkurranse
mellom forskjellige arter; (3) Seleksjon, isolasjon
av spesifikke mikroorganismer fra en kultur
gjennom å modifisere vekstbetingelsene slik at
bare den klonen som ønskes, lever og øker i
antall.
SELECTION COEFFICIENT (Coefficient of
selection, CS, s, t): Seleksjonskoeffisient, et mål
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på forskjeller i relativ fitness, et kvantitativt mål på
seleksjonsintensiteten til de krefter som
reduserer reproduksjonssuksessen til en organisme, fenotype eller genotype. Seleksjonskoeffisientene er viktige mht. en kvantitativ evolusjonsbeskrivelse da forskjeller i fitness bestemmer forandringene i de genotype frekvensene
som kan tilskrives seleksjonskreftene. Koeffisienten kan uttrykkes som den forholdsmessige
reduksjon i det gametiske bidrag fra en spesiell
genotype sammenlignet med en standard
genotype (vanligvis den mest favoriserte) og
viser derved til en økning eller reduksjon i fitness
eller adaptasjonsverdi (Se: Adaptive value) av
den ene genotype i relasjon til den andre. Hvis
det forekommer to genotyper (A og B) i en
populasjon med relativ fitness ωA (den favoriserte
genotypen) og ωB slik at fitness ωA = 1, er ωB = 1
+ s der s viser til en fitness fordel (s>0) eller en
fitness bakdel (s<0) for B. I løpet av evolusjonen
vil en seleksjonskoeffisient kunne gjennomløpe
fluktuasjoner og også reverseringer. Se: Fitness,
Selection og Selection pressure.
SELECTION DIFFERENTIAL (S, Selective
differential): Seleksjonsdifferensial, et mål på
seleksjonsintensiteten lik forskjellen mellom en
kvantitativ karakters gjennomsnittsverdi i en
populasjon og gjennomsnittsverdien til de
individene som er selektert til å produsere neste
generasjon, med andre ord, forskjellen mellom
det fenotypiske populasjonsgjennomsnittet i den
uselekterte populasjonen og gjennomsnittet til de
individene som er valgt som foreldre til neste
generasjon. Gjennomsnittet kan forandre seg
hvis seleksjonen virker på andre karakterer som
er korrelert med den aktuelle karakteren. Se:
Heritability, Selection og Selection progress.
SELECTION GRADIENT: Seleksjonsgradient,
seleksjonstrykket på en karakter eller karaktertrekk når denne vurderes isolert fra andre
karakterer; en gradient eller tilbakegang i den
relative fitness av en karakter som mål på den
direkte seleksjonskraften på denne karakteren.
Se: Selection.
SELECTION LIMIT: Seleksjonsgrense, situasjonen når det ikke forkommer lengre noen
respons i en populasjon på en seleksjon; en
seleksjonsgrense møtes gradvis gjennom at
seleksjonen avtar i styrke. Se: Selection.

SELECTION PRESSURE: (1) Seleksjonstrykk,
enhver faktor i omgivelsene som gjennom
naturlig seleksjon (Se: Natural selection) resulterer i evolusjonære forandringer; (2) Den utstrekning en organisme med gitte karakteristikker
enten blir eliminert eller favorisert pga. omgivelsesfaktorene; med andre ord, seleksjonstrykket angir intensiteten i den naturlige
seleksjonen målt som forandringene i den
genetiske sammensetningen (gen frekvensene) i
en populasjon fra en generasjon til den neste.
Omgivelsene (miljøforholdene) medfører et press
(seleksjonstrykk) på individene og populasjonene
noe som både nødvendiggjør og favoriserer
fordelaktige tilpasninger. Graden av selektiv
fordel av et allel eller genotype over andre
tilsvarende, er av fundamental betydning for
rateforandringen av allel frekvensene som er
under press; seleksjonskoeffisienten er et mål på
denne faktoren (Se: Selection coefficient). Svake
seleksjonstrykk resulterer i lite evolusjonære
forandringer, sterke evolusjonstrykk medfører
relativt større forandringer. Se: Selection og
Selection progress.
SELECTION PROGRESS: Seleksjonsfremskritt,
forskjellen mellom et populasjonsgjennomsnitt i
en fenotypisk karakter og tilsvarende gjennomsnitt hos avkommet i neste generasjonen som er
født av selekterte (utvalgte) foreldre. Se: Selection, Selection differential, Selection pressure
og Selection response.
SELECTION RESPONSE: Seleksjonsrespons,
graden av fenotypisk forandring i en generasjon
av individer som er utsatt for seleksjon; et
produkt av en karakters arvbarhet og seleksjonsdifferensialet. Se: Heritability, Selection differential, Selection pressure og Selection progress.
SELECTION VALUE: Seleksjonsverdi, en
parameter som er dynamisk definert og karakteristisk for de reproduserende organismene.
Parameteren tar hensyn til både reproduksjonsraten, kvaliteten på avkommet og individenes levealder og dermed kunne gi et godt
mål på verdien av en gitt seleksjonen. Se:
Adaptive value, Natural selection og Selection.
SELECTIVE: (1) Selektiv, relatert til eller karakterisert gjennom seleksjon; (2) Selektere, forsøke
å selektere, velge noe med omhu fremfor noe
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annet; (3) Meget spesifikk i effekt eller aktivitet;
(4) Respondere eller operere ved en gitt
frekvens; kunne utelukke andre frekvenser enn
den ene selekterte eller innstilte.
SELECTIVE ABSORPTION: Innen fysikk,
selektiv absorpsjon, absorpsjonen av en substans av visse bølgelengder av elektromagetisk
stråling med samtidig utelukkelse eller transmisjon av andre, som f.eks. ved bruk av farget
glass eller pigmenter. Fargen som observeres er
bestemt av den stråling som passerer (glasset,
fargefilterne) eller som reflekteres (pigmenter)
etter absorp-sjonen av de andre strålene.
SELECTIVE ADVANTAGE: Selektiv fordel, den
økte fitness av en genotype i forhold til en
konkurrerende genotype som har en seleksjons
bakdel og derfor produserer færre avkom. (Se:
Selective disadvantage). Den genotypen som har
en selektiv fordel vil etter hvert erstatte den andre
genotypen hvis de opptrer i samme habitatet,
hvis ikke andre forskjeller influerer på forholdet.
SELECTIVE BREEDING: Se: Artificial selection.
SELECTIVE
differential.

DIFFERENTIAL:

Se:

Selection

SELECTIVE DISADVANTAGE: Selektiv bakdel,
den lavere fitness en genotype har i forhold til en
konkurrerende genotype. Se: Selective advantage.

lengdene med absorpsjonsbåndene. Metallisk
refleksjon gir overflatefarger som er forskjellige
fra pigmentfarger eller kroppsfarger.
SELECTIVE SITE SEGREGATION: Selektiv site
segregasjon, viser til adskillelse uten interaksjoner og fravær av konkurranse. I en evolusjonær tidsskala har genetiske forandringer
forekommet i én eller flere av de konkurrerende
artene, slik at deres ressurskrav har tidligere
utviklet seg forskjellig (ghost of the competitive
past). Se: Competition og Competitive exclusion.
SELECTIVE SPECIES: Selektiv art, en art som
kun forekommer i et spesielt samfunn eller som
meget sjeldent påtreffes i flere forskjellige samfunn.
SELECTIVE VALUE: Se: Adaptive value, Fitness
og Selection value.
SELECTIVITY: (1) Selektivitet, utvelgelsesevne,
karakterisert gjennom seleksjon, diskriminasjon;
(2) Meget spesifikk i aktivitet eller effekt; (3)
Innen fysikk, i stand til å avvise alle andre
frekvenser enn den som selekterte; (3) Innen
biologi, det karakteristiske ved at (a) stråling,
giftige kjemikaler eller tungmetaller som inntas,
virker sterkere på noen organer i kroppen enn
andre (og ofte i større grad enn hva den totale
dosen kroppen mottar, skulle tilsi), eller (b) evnen
dyr og planter har til å tilpasse seg (genetisk) et
miljø ved hjelp av naturlig seleksjon av de til en
hver tid best tilpassede utviklingslinjene.

SELECTIVE FACTOR: Se: Ultimate factor.
SELECTIVE NEUTRALITY: Selektiv nøytralitet,
situasjonen der forskjellige alleler i samme locus
gir samme fitness. Se: Fitness.
SELECTIVE PEAK: Selektiv topp, den situasjonen der gen frekvensene er i en grad av
homeostatisk likevekt. Blir en slik populasjon
forstyrret midlertidig, vender den tilbake til denne
likevekten forutsatt at forstyrrelsen ikke er for
stor. Se: Adaptive peak og Homeostasis.
SELECTIVE REFLECTION: Innen fysikk, selektiv
refleksjon, den sterkere refleksjonen av visse
bølgelengder i forhold til andre selv om bølgelengdene er utenfor det synlige spektrum.
Generelt korresponderer de reflekterte bølge-

SELECTOR GENES (Homeotic selector
genes): Selektor gener, gener som bestemmer
segmenteringen og dannelsen av lemmer hos
f.eks. fruktfluene (Drosophila spp.), dvs. gener
som spiller hovedrollen i organiseringen av
organismes fundamentale kroppsplan, og som
derfor fungerer tidlig under embryogenesen. Med
andre ord, selektor genene er spesielt knyttet til
cellenes romlige identitet og morfogenese langs
kroppsaksen, og ikke bare hos fruktfluene, men
også andre segmenterte organismer. Selektor
genene koder for homeodomene proteiner
(homeodomain proteins) som interakterer med
Hox gener (en gruppe relaterte gener hos dyr
som spesifiserer kroppsplanen i embyoet langs
den longitudinelle aksen) og andre homeotiske
gener for å initiere segment spesifikke gen
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reguleringer. Homeodomene proteinene fungerer
som transkripsjons faktorer som deler det DNAbindende domene kalt homeodomain. Se:
Homeobox.
SELENIFORM: Det å ha form som en fullmåne.
SELENIUM: Selen (Se), metalloid grunnstoff
(ikke tungmetall, men har visse metalliske egenskaper) som hører til gruppe VI i grunnstoffenes
periodesystem, med atomnummer 34, atommasse (u) 78,96, smeltepunkt 217oC og
kokepunkt 684,9oC. Det finnes en rekke allotrope
former av selen, som grønt, rødt og svart selen.
Grunnstoffet er en halvleder, det grå selenet er
lyssensitivt og brukes bl.a. i fotoceller. Kjemisk
ligner selen, svovel, og tilhører svovel gruppen av
grunnstoffer. Selen er et sporelement (mikronæringsemne) i konsentrasjoner på 0,02 - 1 ppm
og nødvendig for cellenes beskyttelse mot frie
radikaler og har betydning for de hvite
blodlegemene og cellenes immunforsvar da det
virker å stimulere antistoff produksjonen som
respons på vaksiner. Det virker også å hjelpe til
under proteinsyntesen og i kroppens vekst og
utvikling, og er vist å stimulere produksjonen og
bevegligheten til spermier. Mangel på selen gir
bl.a. en sykdom i hjertemuskulaturen (Keshans
sykdom). Selen finnes bl.a. i fisk og skalldyr,
mengden selen i planter er avhengig av tilgangen
fra jordsmonnet. Anbefalt dagsinntak for voksne
er 30 - 60 g. Maksimums tillatte nivå i drikkevann er 0,01 ppm. I større mengder fungerer
selen som en systemisk gift. LD50 for selen forbindelser er så lavt som 4 g per kg kroppsvekt.
Selen produseres som et biprodukt under
raffineringen av kobbermalm, eller nikkel-, gullog sølvmalm. Selen har stor anvendelse i den
elektroniske industrien, og også i fargestoffer og
gummiprodukter. Se: Essential elements.
SELENOTROPISM: Selenotropisme, orienterende respons til månelys. Se: Tropism.
SELF: (1) Jeg, selv, en selv, det selv, et individs
typiske karakter og adferd; (2) Selvkontroll; (3)
Alle elementer, kropp, tanker, følelser og sinnsstemninger, som gir individualitet og personsindentitet; (4) Automatikk, automatisk, selvladende; (5) Innen biologi: Se: Self-fertilization og
Self-pollination. Selfer, individ eller organismeform som er selvbefrukter eller selvbestøver.

SELF-ANTIGEN: Substans produsert av en
organisme som stimulerer sitt eget autoimmunsystem med påfølgende skader på kroppen.
SELF-COMPATIBLE: Selv-kompatibel, det å
kunne befrukte seg selv, spesielt benyttet for
selv-befruktende planter. Se: Autogamy og Selffertilization.
SELF-EXAMINATION: Se: Introspection.
SELF-FERTILE: Selv-fertil, individer som er i
stand til selv-fertilisering med tanke på egne
spermier eller pollen, dvs. som kan befrukte seg
selv med hjelp av egne reproduksjonsorganer;
individer som har spermier eller pollen som kan
fusjonere med en hunnlig kjønnscelle og danne
en fertil zygote. Self-fertility, selv-fertilitet, selvfruktbarhet. Se: Self-fertilization.
SELF-FERTILIZATION (Automixis, Idiogamy,
S, Selfing, Self pollinating): Selvbefruktning,
selvbestøvning, sammensmeltning av en hunnlig
og hannlig kjønnscelle (gamet) produsert av det
samme individ, eller av gameter fra én klon eller
av kjerner fra samme haploide, diploide eller
polyploide organisme. Det motsatte av selvbefruktning, er kryss-befruktning. Se: Automixis,
Cross-fertilization, Fertilization, Paedogamy, Parthenogamy, Self-fertile og Self-pollinating.
SELF-INCOMPATIBILITY: Selv-inkompatibilitet,
det å ikke kunne befrukte seg selv. Se: Selffertilization og Self-sterility.
SELFING: Se: Self-fertilization.
SELFISH DNA (Junk DNA, Parasitic DNA,
Redundant DNA, Surplus DNA): Junk DNA
(selvisk DNA, parasittisk DNA, overskudds DNA),
DNA sekvenser som ikke oversettes til proteiner
(eller mangler kjent funksjon), og som opptrer
hyppig etter hverandre (tandem) eller som er
spredt rundt i genomet mellom DNA sekvenser
som uttrykkes; transposoner er kjent som
eksempler på junk DNA. De største mengder av
junk DNA finner man hos virveldyrene og de
høyere plantene, der junk DNAs eneste oppgave
synes å være å overføre kopier av seg selv fra en
generasjon til neste. Tre hypoteser er fremsatt for
å forklare junk DNAs tilsynelatende adaptasjonsverdi (Se: Adaptive value): (a) Junk DNA adskiller
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genene som da kan øke sin overkrysningsrate
(Se: Crossing-over), (b) junk DNA medfører
muligheten for å variere den totale mengde DNA
per celle og dermed kontrollere cellevolumet og
cellens vekstrate, eller (c) junk DNA er et resultat
av at seleksjonen virker inn på genomet og
favoriserer alle måter DNA kan replikere seg selv
raskere på, noe som antas og effektiviseres hvis
prosessen utelater en fenotypisk gen-uttrykning
(the selfish DNA hypothesis). Noe som kan lettes
oppnåes ved at DNA rett og slett dupliserer seg
og sprer seg lateralt utover i nye loci i kromosomet og genomet. Junk DNA kan betraktes å
agere «selvisk» da det ikke medfører noen fordel
for organismen. Se: Selfish gene.
SELFISH GENE: Selvisk gen (egoistisk gen), et
begrep basert på evolusjonsbiologen Clinton
Richard Dawkins bok «The selfish gene» (1976),
hvor det legges vekt på evolusjonens genetiske
aspekter. Der antas det at organismens funksjon
er mer som et bosted, en sekk, robot eller agens,
for å beskytte og reprodusere genene i
motsetning til at genene fungerer som tjenere for
organismen. Hvis reproduksjonssuksess er et
mål for fitness, vil evolusjonen være et spørsmål
om hvilke gener som øker eller opprettholder sin
frekvens i gen poolen. Det er genene som skaper
kroppen, sjelen og forstanden, og som derfor
utgjør deres overlevelsesmekanismer. Med andre
ord, kyllingen er genets (eller eggets) måte å lage
et nytt gen (eller egg) på. Dawking fremla også
det sosiobiologiske synspunkt at det finnes ingen
altruistisk adferd i naturen. Altruisme og
samarbeid er bare resultatet av strategien til
«selfish genes», hvis eneste mål er å udødeliggjøre seg selv. Begrepet står i motsetning til at
evolusjonen er typisk sett en seleksjon blant
distinkte, stabile organismetyper. Se: Fitness, Kin
selection og Selfish DNA.

kommunikasjon med andre individer av samme
eller forskjellig art. Slik merking av en sosial
partner i steden for seg selv, kalles allomerking
(allo-marking).
SELF-POLLINATION (Self pollinating): Selvbestøving, pollinering av de hunnlige organene
(kjønnscellene) i en blomst med pollen fra de
hannlige organene (kjønnscellene) i en blomst på
samme plante, dvs. pollinering av et arr
(støvfanger) med pollen fra støvknappen
(pollenknappen) i samme blomst eller fra andre
blomster på samme plante. Se: Pollination og
Self fertilization.
SELF PURIFICATION: Selv-rensing, redusert
forurensning i en innsjø eller vassdrag via
naturlige biologiske prosesser; en naturlig
prosess med nedbrytning av organisk materiale
(mineralisering) i innsjøer, elver og bekker som
resulterer i enkle substanser (næringsstoffer)
som f.eks. nitrater som kan benyttes av de
autotrofe organismene. Selvrensing kan bare
forekomme ved begrensede forurensningsbelastninger.
SELF REGULATION: (1) Selv-regulering, å regulere seg selv uten påvirkning fra ytre faktorer; et
system med negative tilbakemeldinger (feedback) som reduserer variasjonene i systemet,
f.eks. en organisme, populasjon eller økosystem
som regulerer seg selv og er i økologisk balanse
(Se: Autoregulation); (2) Innen medisin, det å
lære å redusere risikoadferd, evaluere hva man
har lært av dette gjennom selvinnsikt for deretter
å oppnå en selvforsterking av prosessen
gjennom belønning for å øke muligheten for måloppnåelse.

SELF-FERTILIZATION: Selvbefruktning, foreningen av en hannlig og hunnlig kjønnscelle
(gamet) fra det samme individ. Se: Autogamy.

SELF REPLICATION: (1) Selv-replikasjon, selvreproduksjon, enhver adferd i et dynamisk
system som medfører dannelsen av identiske
kopier av seg selv, f.eks. biologiske celler som i
egnede omgivelser reproduserer seg selv
gjennom celledelinger; (2) Evnen plasmider og
andre ekstrakromosomale DNA og RNA molekyler har til å kontrollere sin egen syntese og
formering (i steden for under kromosomal DNA
kontroll).

SELF-MARKING (Automarking): Selv-merking,
dyrs avsettelse av egen lukt med tanke på

SELF STERILITY (Self-incompatibility): Selvinkompatibilitet, selv-sterilitet, en tilstand hos

SELFISHNESS: Egenkjærlighet, egennytte, egoisme, selviskhet, enhver adferd som er genetisk
fordelaktig for individet på bekostning av de
andre individene av samme art. Se: Altruism.
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hermafrodittiske dyr og planter som ikke kan
produsere levedyktig avkom gjennom selvbefruktning, dvs. de hannlige kjønnscellene
(gametene) er ikke er i stand til å befrukte de
hunnlige kjønnscellene (gametene) fra samme
organisme, eller at zygoten etter befruktning, ikke
er i stand til videre utvikling til et embryo. Hos
virveldyr omfatter mekanismene også forskjeller i
sosiale og adferdsmessige mønstre knyttet til
selve paringsprosessen. Se: Sterility.
SELF TOLERANCE: Innen immunologi, selvtoleranse, det at et immunsystem i en kropp ikke
responderer på kroppens egne (autologe) antigener.

tertiære semantider (proteiner), og (d) kvartiære
semantider (andre molekyler).
SEMAPHORONT:
Semaforont,
«karakter
bærer», en grunnenhet innen biologisk systematikk som definerer og representerer utseendet
(fenotypen) til den enkelte organisme ved et gitt
stadium i dens livssyklus. Innen fylogenetisk
systematikk (Se: Phylogenetic systematics) er
objektet ikke organismen som sådan, men kun
organismen ved en gitt, relativt kort tidsperiode,
eller ved et gitt tidspunkt i den ontogenetiske
utviklingen (Se: Ontogeny). Begrepet benyttet for
semaforontens totale karaktersett, er holomorf. Et
problem med semaforont-begrepet er at det kun
er rettet mot morfologiske karakterer.

SELLATE: Det å ha form som en sal.
SELVA: En tropisk regnskog.
SEM: (1) Standard feil (av gjennomsnittet) (Se:
Standard Error (of the Mean)), standardavviket
(SD, Se: Standard deviation) dividert på
kvadratroten av prøvestørrelsene. SEM er en
estimering av feilen eller gjennomsnittsavviket av
prøvegjennomsnittene fra variabelens forventede
verdi; (2) Forkortelse for sveipeelektronmikroskop, scanning elektronmikroskop (Se: Electron
microscope, SE og TEM).
SEMANTICS (Semasiology): Semantikk, betydningslære, som angår meningen eller
betydningen av ord, dvs. studiet av hva
budskapet, signalene, fra en sender står for eller
koder for. Innen kommunikasjonsteori analyseres formene for kommunikasjon mellom
mennesker, dvs. overførselen av en eller annen
form for signaler mellom en sender og en
mottager. Studiet av den fysiske naturen til
signalene, kalles syntaktikk (symbolsystemenes,
tegn og symbolenes, formelle egenskaper,
syntactics), studiet av effekten av signalene
(meningen) på en mottager, kalles pragmatikk
(relasjonene mellom brukerne og signalene og
deres lingvistiske uttrykk eller relasjonene til
miljøene som de ytres i, pragmatics). Se:
Communication, Semasiology og Semiotics.
SEMANTIDES: Semantider, informativte makromolekyler i en celle, biokjemiske molekyler som
omfatter følgende typer: (a) Primære semantider
(DNA), (b) sekundære semantider (RNA), (c)

SEMASIOLOGY (Semantics): Semasiologi,
betydningslære, en gren av linguistikken som
befatter seg med ord og fraser og de betydninger
eller konsepter som disse representerer. Se:
Semantics.
SEMATIC: Som angår eller tjener som et signal,
varsel om fare; benyttet om spesielle farger eller
fargetegninger hos giftige eller skadelige dyr. Se:
Allosematic, Antepisematic, Antiaposematic,
Aposematic, Episematic, Gamosematic, Parasematic, Propepisematic, Pseudepisematic, Synaposematic og Warning colour.
SEMATIC COLOURATION: Se: Aposematic.
SEME: (1) Seme, kompleks karakter som har en
klar selektiv fordel og derfor er av evolusjonær
betydning, og et resultat av en evolusjon av et
interakterende sett av gener; (2) Grunnleggende
enhet innen meningsinnhold, betydningsinnhold;
(3) Noe som tjerner som erstatning (substitutt) for
et eller annet objekt som det til en viss grad er et
uttrykk, tegn eller forestilling for.
SEMEIOTICS (Symptomatology): Semeiologi,
semeiotikk, læren om sykdomssymptomer, en
gren innen medisin som arbeider med sykdommenes symptomkompleks.
SEMELPARITY (Big bang reproduction):
Semelpariti, formeringsstrategi som omfatter kun
én reproduksjon per livsløp. Uansett vellykket
reproduksjon eller ikke, ettterpå venter døden.
Semelpariske organismer omfatter de fleste ett
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og toårige planter, dessuten er denne livsstrategien vanlig hos de fleste virvelløse
dyregrupper. Hos virveldyr er ål og i stor
utstrekning, laks, eksempler. Se: Iteroparity.
SEMELPAROUS: Som har bare ett avkom eller
kull i løpet av sin livsperiode. Se: Iteroparous og
Monocarpic.
SEMEN (Seminal fluid, Sperm): Sæd, semen,
sædvæske, hvit næringsrik, svakt alkalisk (pH 7,2
- 7,6) væske som inneholder spermatozoene
(spermiene) produsert i testiklene og diverse
sekreter fra kjønnskjertler i reproduksjonskanalene (f.eks. prostata kjertlene og seminalvesiklene)
hos
hannene;
sædvæsken
injiseres under ejakulasjonen i hunnen under
paringen (kopulasjonen). Sæden inneholder også
enzymer som aktiverer spermiene etter
ejakulasjonen. Hos noen virveldyr og mange
virvelløse dyr, samles sædvæsken (ejakulatet) i
en kapsel som kalles spermatofor. Hos enkelte
pattedyr og virvelløse dyr kan ejakulatet også
danne en plugg bak spermiene i hunnens vagina
for på denne måten å forsegle paringen og
dermed forhindre potensielle paringer med andre
hanner. Hos enkelte arter forblir også hannen
permanent festet til hunnens kjønnsåpning etter
paringen. Se: Seminal vesicle, Sperm, Spermatogenesis, Spermatozoon og Spermatophore.
SEMESTER: Semester, halvår, ethvert av de to
halvårene (ofte 18 måneder) som et akademisk
år er oppdelt i ved en høyskole eller universitet.
SEMESTRIAL (Half-yearly, Semestral): Halvårlig, som angår en periode på seks måneder.
SEMI-: Prefiks som betyr halv, delvis.
SEMIAQUATIC: Semiakvatisk, det å leve i våte
områder eller delvis i vann.
SEMICIRCULAR: Halvkule-formet (todimesjonalt). Se: Hemispherical.
SEMICONDUCTOR: Halvleder, krystallinsk fast
stoff med en elektrisk ledningsevne (ca. 10 5 - 107
siemens per meter) som er en mellomting mellom
en leder (opptil 109 S m-1) og en isolator (nedtil
10-15 S m-1). Det å være halvledere er typisk for
de metalloide grunnstoffene.

SEMICONSERVATIVE (DNA) REPLICATION
(MODEL): Semikonservativ replikasjon, kopieringen av en dobbelttrådet nukleinsyre (DNA)
under dannelse av to dattermolekyler hver med
en opprinnelig tråd, den andre ny-syntetisert. En
helkonservativ replikasjons mekanisme vil si at
foreldermolekylet blir opprettholdt og at det nye
dattermolekylet dannes på basis av helt nytt
materiale. Beviset for at DNA replikasjons
mekanismen i levende systemer er basert på en
halvkonservativ prosess, ble demonstrert ved
celler som ble dyrket i et medium med en tung
nitrogenisotop (15N). Det viste seg da at når disse
merkete cellene ble overført til et medium med
den normale isotopen av nitrogen, ble isotopen
regelmessig uttynnet for hver genera-sjon.
SEMI-DESERT: Halvørken, overgangssone mellom en ørken og en vegetasjonssone, f.eks.
Sahel regionen i Afrika mellom Sahara og
savannene sør for ørkenen. Se: Sahel.
SEMIDOMINANCE: Se: Incomplete dominance
og Partial dominance.
SEMI-GEOGRAFIC SPECIATION: Se: Speciation.
SEMI-ISOLATION: Innen biologi, ufullkommen
isolasjon mellom to populasjoner der gen flyt til
en viss grad kan forekomme. Se: Gene-flow.
SEMILETHAL: Se: Lethal factor, Sublethal og
Subvital gene.
SEMINAL: (1) Frø-, sæd-, relatert til eller som
består av frø eller spermier, strukturer der
spermier er involvert (Se: Semen); (2) Oprinnelig,
kreativ, original, som inneholder eller bidrar til
starten på en videre utvikling; (3) Øve sterk
innflytelse på en original måte; bane-brytende idé
til en ny teori.
SEMINAL FLUID: Se: Semen.
SEMINAL RECEPTACLE (Receptaculum seminalis): Seminal beholder, seminal reseptakkel,
en utposing (divertikkel) i ovidukten lik en sekk
eller lomme-formet struktur for lagring av
spermier (spermatozoer) som er avlevert
(ejakulert) fra hannen. Se: Ejaculation, Oviduct
og Seminal vesicle.
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SEMINAL VESICLE (Seminal reservoar, Vesicula seminalis): Seminal vesikkel, en sekk, rør
eller lomme-formet struktur for lagring av
spermier hos hannen (av mange virvelløse dyr og
laverestående virveldyr) før den tømmes,
ejakuleres. Seminal vesikkel kan også referere til
kjertler hos hannen hos høyere pattedyr, som
sekrerer inn i sædlederen (Se: Vas deferens), en
væske-komponent som er alkalisk og nøytraliserer de sure komponentene i hunnens
kjønnsorganer og som inneholder fruktose som
energikilde for spermiene. Se: Ejaculation,
Semen, Seminal og Seminal receptacle.
SEMINAR: (1) Seminar, faglig diskusjonsmøte
for en mindre gruppe studenter ved en høyskole
eller universitet, eller en laboratorieøvelse som
omfatter forskning under veiledning, eller en
gruppe studenter som deltar i et slikt møte (kurs),
eller tidsplanen for et slikt møte (kurs); (2)
Konferanse, møte for utveksling av ideer.
SEMINATION: (1) Frøspredning; produksjon,
spredning eller såing av frø; (2) Tømming eller
ejakulasjon av spermier (Se: Ejaculation og
Insamination).
SEMINATURAL: Samfunn, økosystem eller et
parkområde som er modifisert gjennom menneskets aktiviteter, men allikevel har beholdt mye
av sin opprinnelige naturlige tilstand.
SEMINIFEROUS: (1) Som produserer eller inneholder (bærer) frø; frøbærende; (2) Som
produserer, inneholder eller frakter sæd; sædproduserende.
SEMIOCHEMICAL: Semiokjemikalie, kjemiske
signalstoffer eller hormoner som frigjøres til
omgivelsene og fungerer som signaler fra en
organisme til en annen med formål å modifisere
adferden til mottageren. Allelokjemikaler (Se:
Allelochemical) sekreres av en organisme og
virker på adferden, veksten eller reproduksjonen
til en organisme av en annen art; noen allelokjemikaler er sekundære plantemetabolitter. Et
kjemisk stoff som utveksles mellom individer av
samme art kalles feromon (Se: Pheromone),
mellom forskjellige arter, som nevnt, allelokjemikalier, også kalt allomoner (Se: Allomone).

SEMIOTICS: (1) Semiotikk, tegn- og symbollære,
språksignalene og deres betydning; teorien og
studiet av språkets elementer, tegn og symboler,
eller andre kommunikasjonssystemer. Den del av
semiotikken som angår dyr, kalles zoosemiotikk
(Se: Communication, Linguistics, Semantics og
Zoosemiotics); (3) Læren om sykdomssymptomer.
SEMIPARASITIC: Semi-parasittisk, organisme
som opptrer som en delvis parasitt ved at den
enten får kun deler av sin næring fra verten eller
at den kun lever som parasitt i deler av sin
livssyklus.
SEMIPERMEABEL MEMBRANE: Semipermeabel membran, membran som har en struktur
som tillater en løsning å passere gjennom, men
ikke oppløste stoffer, dvs. en porøs membran
som enkelte løsninger med små molekyler (vann
og uorganiske ioner) kan passere gjennom
samtidig med at andre oppløste stoffer med
større molekyler (sukker, proteiner) ikke kan. De
fleste biologiske membraner er semipermeable.
Andre membraner kan være selektivt permeable
(selectively-permeable membrane, differentiallypermeable membrane) gjennom å selektere eller
differensiere mellom stoffer ut fra molekylenes
egenskaper ved siden av størrelsen. Semipermeable membraner benyttes for dialyse og
osmose. Se: Dialysis og Osmosis.
SEMISOCIAL: Semisosial, hunninsekter av
samme generasjon som lever i en koloni med
noen individer som primært er eggleggende
individer og noen som er primrært arbeidere. Se:
Eusocial, Presocial og Subsocial.
SEMISPECIES: Semiart, et stadium hos én eller
flere populasjoner i en artsdannelsesprosess,
dvs. en mellomform mellom underart (rase) og
biologisk art der det forekommer en viss isolasjon
mellom gruppene med redusert utkrysning (Se:
Outbreeding) eller gen flyt (Se: Gene flow).
Semiarter kan karakteriseres ved enkelte
artskarakterer, men ikke nok karakterer som
forlanges for artsstatus. Med andre ord, semiarter
omfatter populasjoner som verken er gode
underarter (raser) eller gode arter, men fremviser
en større morfologisk forskjell enn det som
vanligvis observeres for underarter (raser) uten å
ha de nødvendige isolasjonsmekanismer mot
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kryssbefruktning som kreves for biologiske arter.
Semiarter kan betraktes som et avansert stadium
i en artsdannelses prosess (Se: Incipient
species) der artene er knyttet til hverandre
gjennom kryssbefruktning, men med begrenset
innbyrdes gen flyt. En superart eller syngameon
kan være en samling av semiarter, avhengig av
de geografiske relasjonene mellom semiartene.
Hvis semiartene er allopatriske, kan de
representere en superart, er de sympatriske kan
de representere en syngameon. Se: Incipient
species, Species og Superspecies.
SEMIVOLTINE: Semivoltin, organismer hvis
generasjonstid er lengre enn ett år. Se: Generation time og Voltine.
SEMLIKI FOREST VIRUS INFECTION (SFV):
Mygg-overført virusinfeksjon (Alphavirus, Togaviridae) hos mennesket som vidt utbredt, også i
dyr i Afrika. Viruset ble først isolert fra mygg i
Uganda. Antistoffer mot viruset er påvist både
hos mennesket og ville primater i forskjellige
deler av Afrika, Malaysia og Borneo. Viruset er
tilsynelatende ikke patogen i mennesket.
SENESCENCE (The aging process): Aldring,
tiltagende eller begynnende alderdom, den
biologiske prosess og eldes som omfatter
forandringene som foregår i en organisme fra
voksen til død, og da spesielt dem som er knyttet
til sluttfasen i livssyklus. Aldring medfører en
økning i den aldersspesifikke dødsrate pga.
komplekse, skadelige og nedbrytende forandringer i de indre organene som på en naturlig
måte
avslutter
det
funksjonelle
livet.
Alderdommen er den fasen i livssyklus som ligger
nær forut en organismes naturlige død, vanligvis
karakterisert ved en generell organisk funksjonsdegrasjon. Noen organismer vokser og
utvikler seg hele livet, slik at aldring generelt er
mer definert som alle de effekter som fører til
med årene, en avtagende forventet levealder.
Aldringen av spesielle organer eller deler av en
organisme, er ofte genetisk kontrollert og utgjør
del av en naturlig utvikling. Ingen generell
akseptert teori finnes for aldringens fundamentale
mekanismer hos dyr, allikevel, to hovedteorier
forekommer der den ene ser på aldring som en
genetisk programmert prosess under hormonell
kontroll, den andre som en sakte akkumulering
av feil oppstått under metabolismen. Den siste

teorien baserer seg på genetiske feil pga.
akkumulerte strålingsskader, feil i den genetiske
transkripsjonen, translasjonen og den kontinuerlige, destruktive reduksjonen i kromosomenes struktur. Se: Lysosome.
SENILITY: (1) Innen biologi (old age, pastreproductive), senilitet, alderdomssløvhet, alderdomssvakhet, det degenerative resultat av høy alder
som vanligvis representerer sluttstadiet i en
livssyklus; (2) Innen geologi, et sluttstadium i
utviklingen av landformer, kystlinjer eller jordsmonn.
SENIOR HOMONYM: Innen taksonomi, senior
homonym, det eldste (første) av to eller flere
identiske navn som er uavhengig foreslått for
eller gitt et annet takson av samme rang. Se:
Homonym og Junior homonym.
SENIOR SYNONYM: Innen taksonomi, senior
synonym, det eldste (første) av to eller flere
forskjellige navn som er uavhengig foreslått for
eller gitt det samme takson. Se: Junior synonym
og Synonym.
SENNIGHT: Én uke, et tidsrom på sju netter og
dager.
SENSATION: (1) Inntrykk, følelse, persepsjon,
sansing, oppfattelsesevne, fornemmelser, visuelle eller fysiske stimuleringer av sanseorganer;
kroppsfølelser som registreres av sansene og
deres bearbeiding (Se: Perception); (2) Tilstand
av forhøyet interesse, sinnstemning og emosjon;
(3) Sensasjon, intens folkelig interesse, spenning
og opphisselse, eller selve årsaken til dette.
SENSE: (1) Følelse, fornemmelse, sansing hos
et dyr produsert av en stimulus; enhver stimulus
(lys, lyd, lukt, smak, berøring) fra utsiden eller
innsiden av en kropp som mottas og sanses; (2)
Et spesielt inntrykk, eller kvaliteten av et inntrykk,
en persepsjon; (3) Bevisst oppmerksomhet; (4)
Sans, sansemekanismen som utgjør en distinkt
enhet (Se: Sense organ); (5) Vett, forstand,
fornuft, sunn fornuft, sunn resonering eller
tenkning, naturlig forståelse, intelligens; (6)
Fornuftig mening, noe sunt og fornuftig, rasjonelt,
rimelig og moderat; (7) Betydning, oppfatning, én
av betydningene til et ord eller setning (frase); (8)
En spesiell mening i form av en tekst eller tale
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som spredes; (9) Innen matematikk, egenskapen
som skiller et par objekter, mengder, effekter, etc.
som avviker kun ved at den ene er motsetningen
(den omvendte, baksiden) av den andre; (10)
Innen genetikk, relatert til eller som betegner en
kodende sekvens av nukleotider som er
komplementær til en antisens (antisense) sekvens av nukleotider (Se: Sense strand).
SENSE CODON: Kodon som spesifiserer for én
aminosyre; av de 64 kodonene er det 61 som er
sense codons for de 20 aminosyrene, mens tre
er stopp kodoner (UAA, ocher; UGA, opal; UAG,
amber) som benyttes til å avslutte en translasjon.
Se: Codon og Nonsense codon.
SENSE ORGAN: Sanseorgan, organ hos dyr
som har reseptorer (sanseceller) som er spesialiserte til å sanse spesifikke stimuli, for deretter
å oversette disse til en nerveimpuls for overføring
til hjernen for videre analyse og tolkning. De
viktigste sanseorganene hos mennesket, er: Øyet
(reagerer på elektromagnetiske bølger), øret
(reagerer på luftvibrasjoner og gravitasjon),
nesen (reagerer på luftoppløste molekyler),
tungen (reagerer på vannoppløste molekyler) og
huden som inneholder smertesensorer, temperatur sensorer og trykk sensorer som er med på å
gi oss følelser gjennom berøring. Enkelte dyrearter kan registrere vibrasjoner i vann, elektriske
utladninger, og høyere eller lavere lydfrekvenser
enn det mennesket kan. De fleste pattedyr kan
ikke skille mellom farger og spesielt lyd og
lysfølsomheten varier mye mellom forskjellige
arter. Se: Senses.
SENSES: Sanser, systemet og prosessene som
gjør at organismer kan motta informasjoner om
omgivelsene og miljøet utenfor kroppen eller om
kroppens egen indre tilstand. Mennesket har fem
(klassiske) sanser: Synssans, luktesans, smakssans, høresans og følesans som alle er rettet mot
omgivelsene, i tillegg har vi balansesans og
stillingssans som forteller oss vår posisjon i
omgivelsene.
SENSE STRAND (Coding strand): Innen
genetikk, kodende tråd, «sense» tråden, det
segmentet innen et dobbelttrådet DNA (som
løper fra 5’ til 3’) som er komplementær til den
antikodende tråden, «antisense» tråden av DNA
(som løper fra 3’ til 5’). «Sense» tråden er den

delen av DNA som har samme sekvens som
mRNA og som har «antisense» tråden som
templett under transskripsjonen, og som vanligvis
senere oversettes (under translasjonen) til et
protein eller polypeptid. Se: Antisense strand,
Coding strand, DNA og RNA.
SENSIBILITY: (1) Følelse, persepsjonsevne,
sanseevne, evnen til å motta en stimulus;
mottageligheten for stimuli, sanse- og følelsesinntrykk, hos en organisme. Sensibel temperatur
(sensible temperature), den kritiske temperaturterskel da menneskekroppen føles enten for
varm eller for kald og som igjen er knyttet til
relativ fuktighet og vindforholdene. Det er
kombinasjonen av disse tre faktorer som er
avgjørende for menneskets velvære; (2) Følsomhet, sensibilitet, mental eller følelsesmessig
sensivitet, spesielt med tanke på å føle seg
forurettet, såret; (3) Evnen til å forholde seg
intelligent til forfinete, raffinerte og delikate
sinnstemninger; (4) Graden en vert reagerer på
en infeksjon.
SENSILLUM (pl. Sensilla): Sensillum, ethvert
lite, hår-lignende sanseorgan eller reseptor som
kan respondere på diverse former for kjemiske
og mekaniske stimuli, som f.eks. kjemoreseptorer
for å registrere lukt og smak, berøringsreseptorer
og mekanoreseptorer for å registrere bevegelser i
ledd og høreorganer.
SENSITIN: Sensitin, ethvert preparat som kan
brukes som et allergen; sensitiner benyttes i
forbindelse med hudtester. Se: Allergen.
SENSITIVE PERIOD (Sensitive phase): Sensitiv
periode, kritisk periode, et spesielt stadium i
livssyklus hos dyr der organismen er spesielt
eller optimalt mottagelig for å lære av erfaringer
basert på spesifikke stimuli fra omgivelsene, ofte
av sosial natur. Den sensitive perioden for et
spesifikt adferdsmønster, og som vanligvis
inntreffer kun én gang i et individs utvikling. Ofte
inntreffer denne perioden meget tidlig i individets
utvikling, men lengden på perioden for en gitt
type læring, kan variere mye mellom arter og
også innen arten. Se: Imprinting.
SENSITIVE SPECIES: Sensibel art, art som kun
kan leve under snevre miljøbetingelser og som
hvis arten forsvinner fra et område, antyder at
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området har blitt forurenset eller har gjennomgått
miljøforandringer. Slike miljøfølsomme arter
avhengig av meget spesielle habitater og
omgivelsesbetingelser, har vanligvis meget
begrenset utbredelse og omfatter et lavt antall
individer.
SENSITIVITY (Irritability): (1) Varhet, (over)følsomhet; (2) Sensivitet, evnen eller graden en
celle, vev eller organisme har til å respondere på
en kjemisk substans eller stimulus, dvs. den
biologiske evne til å registrere og respondere på
forandringer i omgivelsene. Evolusjonen har gitt
opphav til meget komplekse mekanismer hos dyr
for å registrere lys, lyd, berøring, kjemikalier og
andre typer av stimuli, da det er livsviktig for dyr å
innhente slik informasjon for å kunne gi korrekt
respons på forandringer i omgivelsene. Spesielt
flercellede dyr har utviklet spesialiserte sanseorganer og effektor organer til dette, mens hos
encellede organismer som mangler et nervesystem, skjer både mottagelsen og responsen på
stimuli i samme celle (Se: Irritability); (3) Andelen
individer som gir positivt utslag på en test for en
sykdom som testen er beregnet på å
diagnostisere; påliteligheten av et negativt utfall
av en diagnostisk test; (4) Følsomhet, grad av
respons for lys, spesielt lys av en gitt bølgelengde som i en fotografisk film; (5) Generelt,
mål på evnen et fysisk apparat eller instrument
har til å respondere på svake innkommende
signaler eller på en gitt forandring i eneller annen
målt kvantitet.
SENSITIVITY ANALYSIS: Innen økologi, sensivitets analyse, matematisk modellering av et
økosystem der en betrakter en rekke faktorer
som influerer på kontrollen, stabiliteten og
sensiviteten av systemet hvis det opptrer
forandringer i systemets deler eller komponenter.
Ut fra slike analyser kan en forutsi fremtidige
økologiske forandringer i naturen.
SENSITIZATION: Sensitivisering, eksponering,
prosessen å gjøre f.eks. en celle eller organisme,
person eller dyr, mer sensitiv mot medisiner,
spesifikke antigener eller haptener; en prosess
som kan omfatte: (a) Økning av den spesifikke
reaktiviteten mot et antigen eller hapten (Se:
Antigen og Hapten), (b) eksponering mot et
allergen slik at en hyperfølsomhet (hypersensitivitet) manifesterer seg ved påfølgende

eksponering mot allergenet, (c) priming (Se:
Primed og Priming stimulus), (d) kombinering av
celleoverflateantigener med de homologe antistoffer, (e) dekning av erytrocytter med løselige
antistoffer, eller prosedyrene der visse strainer av
stafylokokker dekkes med antistoffer til bruk
under passiv agglutineringstester for det
homologe antigen), (g) kombinering av celler
med cytofile antistoffer (Se: Anaphylaxis), eller
(h) gjentagende eksponeringer mot en gitt
stimulus å øke sannsynligheten for at stimulusen
vil produsere en respons i organismen (Se:
Habituation).
SENS. LAT.: Se: S.l.
SENSOR: Sensor, instrument som kan fjernregistrere fysiske stimuli som f.eks. varme, lys,
magnetisme, lyd, trykk og bevegelser, og
omforme disse til enheter eller størrelser som kan
overføres og behandles videre i et eller annet
informasjonssystem, som f.eks. sensorer som en
radar eller kamera for luftfotografering kan gjøre.
SENSORY: (1) Sensorisk, sansemessig, sanse-,
føle-, relatert til sansene eller følelsene; (2)
Sanseorgan; (3) Overførselen av impulser fra
sanseorganene til et nervesenter.
SENSORY CODING: Sansekoding, kodingen av
sansestimuli for overførsel gjennom nervesystemet.
SENSORY NEURONE: Sanseneuron, nervecelle (axon) som overfører informasjoner den
mottar fra en reseptor (som ikke er en neuron) til
det sentrale nervesystem. Se: Axon.
SENSORY SITE: Se: Receptor.
SENSORY SYSTEM: Sansesystem, kroppens
system av sanseorganer, arrangeringen av de
perifere sanseorganene, reseptorene, og nervebanene og mottager apparatet i det sentrale
nervesystem.
SENSU (Sens.): Forkortelse for: Som brukt av, i
oppfatningen til; benyttes innen taksonomisk
nomenklatur ved siteringer av forfatternavn med
henvisning til at en gitt forfatter oppfattet det
vitenskapelig navnet (taksonet) slik uansett om
det er rett eller galt.
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SENSU AMPLO: Se: S.a.

SEPTANGULAR: Sjukantet, det å ha sju vinkler.

SENSU LATO (Sens. lat., s.l.): Se: S.l.

SEPTATE: Det å ha skillevegger, være oppdelt
med vegger (septa) eller membraner. Se: Septum.

SENSU STRICTO (Sens. str., S.S.): Se: S.s.
SEPAL: Begerblad, de ytterste, beskyttende
bladstrukturene som ligger under de som oftest
mer fargerike kronbladene i en typisk blomst (Se:
Petal). Se: Flower og Tepals.
SEPARATE: (1) Delt, adskilt, holde adskilt, sette
rom mellom, danne en grense eller barriere
mellom, spre; (2) Særskilt, egen, individuell; (3)
Særtrykk, kopi av et arbeid for distribusjon (Se:
Reprint); (4) Adskille, differensiere eller diskriminere mellom; (5) Skille, skille ut, fjerne fra en
kombinasjon eller blanding; (6) Skilles, gå fra
hverandre, stoppe å leve sammen; (7) Avslutte
en kontrakt med noen, løslate.
SEPARATION: (1) Sortering, tilstanden å være
sortert, utskilt; (2) Prosessen å sortere, adskille i
forskjellige deler, komponenter, grupper eller
kategorier; (3) Separasjon, opphør av samboerskap eller andre ekteskapelige relasjoner; skilsmisse.
SEPIA: (1) Sepia, blekksprutslekt i orden Sepiida (cuttlefish); (2) Sepiabrunt, rød-brun til mørkbrun farge; pigment fra blekksekken til Sepia
blekkspruten; (3) Tegning eller bilde gjort med
dette pigmentet.
SEPICOLOUS: Som lever i hekker.
SEPSIS: Sårbetennelse, blodforgiftning, sepsis,
infeksjon av bløtvev eller blod med patogene
mikroorganismer og deres giftprodukter, ofte
oppstått via infeksjon i hudsår; omfatter spesielt
betennelser som medfører temperaturøkninger,
feber. Sepsis skyldes spesielt bakterier i blodet
pga. en invasjon fra en tidligere betennelse,
f.eks. en byll eller betent sår. Oftest er det
stafylokokker eller streptokokker som gir sepsis,
men det kan også skyldes mange andre grupper
bakterier, f.eks. coli bakterier. Sepsis er en svært
alvorlig tilstand da bakteriene som er i blodet,
også kan invadere en rekke andre livsviktige vev
og organer. Se: Bacteremia, Septicemia og
Toxicemia.

SEPTATE JUNCTION: En form for kontaktpunkter, fastheftelsespunkter, mellom celler som
er spesielt karakteristisk i vev hos virvelløse dyr.
Ved disse kontaktpunktene ligger membranene
hos to nærliggende celler meget nær hverandre,
avstanden er kun 15 – 17 nm. Og loddrett på flatene i kontaktpunktet, løper det strenger (septa)
av et elektrontett materiale. Se: Cell junction.
SEPTENNIAL: (1) Sjuårig, som inntreffer eller blir
gjort hvert sjuende år; (2) Som består av eller
varer for sju år.
SEPTENTRIONAL: Nord, nordlig, karakteristisk
for nord, som ligger eller kommer fra nord.
SEPTI-: Prefiks som betyr (av)deling, skille(vegg).
SEPTIC (Heavy polluted): (1) Fortærende, sterkt
forurenset, som bevirker forråtnelse, ferskvannshabitat som er rikt på dekomponerende organisk
materiale, og som har et høyt CO2 innhold og lavt
i oppløst O2 og er spesielt forurenset (infisert)
med mikroorganismer; (2) Betent, infisert, septisk
puss-produserende bakterieinfeksjon (Se: Sepsis).
SEPTICEMIA (Blood poisoning, Septicaemia):
Septikeuri, septikemi, blodforgiftning, sepsis,
akutt, sykelig tilstand som gir kliniske symptomer,
f.eks. feber, forårsaket av en infeksjon med
mikroorganismer (spesielt bakterier) som opptrer
i økende i antall i blodet og derfra spres til hele
organismen. Symptomene skyldes for en
vesentlig del bakterietoksiner, men også Candida
albicans eller andre sopp som har invadert selve
blod-banen. Se: Bacteremia, Sepsis og Toxicemia.
SEPTIC TANK: Septiktank, slamavskiller for
enkelthus beregnet for tømming av slam med et
halvt til ett års mellomrom; en nedgravd, vanntett,
ventilert sedimenteringstank for avløpsvann,
organisk husholdningsavfall og ekskrementer
hvor avfallet dekomponeres av bl.a. anaerobe
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bakterier. En septiktank gir et ufullstendig
nedbrutt slam; septisk slam er slammet fra en
septiktank som har gjennomgått en slik
ufullstendig, anaerob nedbrytning.

SEQUENCE TAGGED SITE (STS): Kort DNA
fragment (200 - 500 bp) med kjent sekvens og
lokalisering og som opptrer kun én gang i
genomet.

SEPTUM (pl. Septa): Septum, enhver vegg som
deler et større rom i mindre deler, f.eks. en
vevsvegg som adskiller to rom (segmenter) i en
kropp (som i nesen, nasal septum), eller to celler
fra hver-andre lik en morcelle som deles i to
datterceller med septa under binær celledeling.

SEQUENCING: Sekvensering, bestemmelse av
nukleotidenes orden (base sekvens) i et DNA
eller RNA molekyl, eller aminosyre-rekkefølgen i
et protein. Se: DNA sequencing, Protein sequencing, RNA sequence analysis og Sequence.

SEQUENCE (Seq.): (1) Sekvens, avsnitt, rekke,
rekkefølge, tallfølge, orden, arrangement, suksesjon, observere rekkefølgen på visse fenomener
(for senere analyse om de opptrer ttilfeldig eller
strukturert), kontinuerlig koblet serie av suksessive hendelser; (2) Serie av bilder som til
sammen gir en komplett (bevegelses)handling;
(3) Innen matematikk, ordnet sett av tall, kvantiteter; (4) Innen genetikk (som verb), sekvensere
(sequencing), sekvensanalysere (sequence analysing) for å bestemme rekkefølgen på nukleotidene i et DNA eller RNA molekyl, eller
rekkefølgen på aminosyrene i proteiner; eller
rekkefølgen på nukleotidene i en nukleinsyre eller
aminosyrene i et protein (Se: Base sequence,
Nucleotide sequence og Primary sequence).

SEQUENTIAL: (1) Suksessiv, kontinuerlig, uavbrutt, vedvarende, skrittvis, relatert til eller
arrangert i en sekvens, følger i sekvens (Se:
Serial); (2) Forekomsten av to eller flere hendelser eller aktiviteter slik at den ene avsluttes før
neste begynner; (3) Relatert til eller basert på en
metode for statistisk hypotese testing der man
undersøkelser en rekke prøver (sampler) og for
hver vurderer om man skal godta hypotesen eller
forkaste den og fortsette prøveinnsamlingen.
SEQUENTIAL ELECTROPHORESIS: Suksessiv
elektroforese, skrittvis bruk av en serie forskjellige betingelser for bedre å kunne eventuelt
avdekke skjult heterogenitet under isoenzym
elektroforese.
SEQUENTIAL KEY: Se: Dichotomous key.

SEQUENCE AFFINITY: Innen molekylær systematikk, fylogenetisk slektskap basert på likheter i
aminosyre rekkefølgene.
SEQUENCE ALIGNMENT: Prosedyren der en
foretar en lineær sammenligning av to eller flere
molekyl sekvenser for å identifisere de delene
eller posisjonene som kan tenkes å ha en felles
evolusjonær opprinnelse. En serie av karakterer
som forekommer i samme orden i sekvensen
benyttes som referansepunkter, så innsetter man
hypotetiske gap for å få de like regionene til og
lines korrekt opp med hverandre.
SEQUENCE ASSEMBLY: Prosessen å bestemme rekkefølgen på sekvenserte DNA fragmenter;
kombinering (merging) og arrangering (aligning)
av DNA sekvens fragmenter for å rekonstruere
den opprinnelige sekvensen. Se: Sequence.
SEQUENCE MAP: Innen genetikk, kart over
aminosyre- eller basesekvensene i henholdsvis
peptider og oligonukleotider. Se: Sequence.

SEQUENTIAL ORDERING: Suksessiv rekkefølge, det å arrangere enkeltenheter i en lineær
sekvens.
SEQUESTER: (1) Sekvestere, fjerne, utskille,
utpeke; (2) Gjemme, trekke tilbake til privatlivet;
(3) Fjerne, isolere fra et miljø gjennom innlemmelse (inkorporering) eller blanding, f.eks. det å
binde et metall ion til et chelat (Se: Chelate og
Sequestration); (4) Beslaglegge, konfiskere, ta et
midlertidig eierforhold av noe som sikkerhet for
lovlige krav.
SEQUESTRATION: (1) Innen kjemi, sekvestering, inhibering eller forhindring av normale
ione-aktiviteter gjennom kombinasjon med andre
substanser, og da spesielt chelatering av metall
ioner (Se: Chelate) eller generell inhibering av
kjemiske stoffer ved innlemmelse i en eller annen
fysisk eller organisk struktur; (3) Overførsel av en
kjemisk substans til et reservoar, f.eks. karboninneholdende stoffer (spesielt CO2) til terrestriske
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eller marine reservoarer. Biologisk sekvestering
omfatter f.eks. direkte fjerning av CO2 fra
atmosfæren gjennom beplantninger (Se: Afforestation og Reforestation) eller andre former for
forvaltning som øker karbonopptaket i jorden,
f.eks. spesielt tilrettelagte beiteforhold eller
jordbruk.
SER (S): Forkortelse for: Aminosyren serin.
SER. (Series): Forkortelse for: Serie.
SERA: Se: Serum.
SERAL: Seral, av eller relatert til en økologisk
sere, seralt stadium, seralt samfunn, eller den
progressive re-etablering av den naturlige
vegetasjonen i et tidligere vegetasjonsfritt område (eller etter vegetasjonen er fjernet eller
ødelagt). Et seralt samfunn (seral community) er
et (midlertidig) utviklingsstadium i en sekvens av
samfunn som teoretisk sett, fører fram til et
klimakssamfunn. Se: Climax vegetation, Serclimax og Sere.
SERCLIMAX: Serklimaks, sluttstadiet i en sere
der en videre utvikling mot det endelige klimakssamfunnet er stoppet opp pga. av gjentatte mer
eller mindre tilfeldige påvirkninger fra omgivelsene, som f.eks. brann, oversvømmelser,
saltsprøyt eller andre miljøforhold. Se: Sere og
Subclimax.
SERE (Seral community, Seral stage): (1) Tørt,
uttørket, tørr vegetasjon i kantområdene rundt en
ørken; (3) Sere, en naturlig suksesjon av et
økosystem, eller plante- eller dyresamfunn i et
økosystem; en serie av samfunn som etterfølger
hverandre i et gitt område fra det var ubebodd til
sluttstadiet, klimakssamfunnet, er etablert. Serer
kan spesifiseres avhengig av type miljø som
fungerer som viktigste seleksjonsfaktor (se
nedenfor). Med andre ord, serer omfatter
forskjellige temporære (serale) stadier eller
(serale) samfunn (dyre- eller plantesamfunn) som
veksler over tid på et gitt område som resultatet
av en økologisk suksesjon mot et klimakssamfunn, men som ikke omfatter selve klimakssamfunnet. En primær sere (prisere) er etablert i
et område som aldri før har vært bebodd, en
sekundær sere opptrer i områder som tidligere
har hatt etablerte samfunn; sekundære serer

utvikles oftere raskere enn en primær sere. Se:
Adsere, Aquatosere, Climax vegetation, Clisere,
Ecological succession, Geosere, Halosere,
Hydrosere, Lithosere, Microsere, Plagiosere,
Prisere, Psammosere, Subsere og Xerosere.
SERENE: (1) Rolig, fredelig, fredfyllt, stille, uforstyrret, ubekymret, fri for ubehagelige forandringer; (3) Klart og skyfritt; (3) Kaldblodig.
SERIAL: (1) Rekke-, serie-, som danner eller er
ordnet (arrangert) i serier, rekker, (2) Føljetong,
periodisk publikasjon; (3) I serie, sekvensiell
overføring eller behandling av deler av et hele
(Se: Sequential); (4) Sekvensiell overføring av
bits av en byte (serial port, serial printer); (5)
Sekvensiell utføring, prosessering av en rekke
(multiple) operasjoner over tid.
SERIAL ENDOSYMBIOSIS THEORY (SET):
Endosymbioseteorien, en generelt godtatt teori
som sier at mitokondriene (Se: Mitochondria) og
plastidene (kloroplastene, Se: Plastida) (og
muligens også undulipodiene, Se: Undulipodia)
stammer fra bevegelige, respirerende og fotosyntetiske frittlevende (eu)bakterier som etablerte
symbioser (Se: Symbiosis) med (arke)bakterier
slik som f.eks. Thermoplasma (Se: Host). Med
andre ord, teorien at eukaryotiske celler har
oppstått fra bakterielle forfedre gjennom en serie
av symbiotiske assosiasjoner som etterfulgte
hverandre i en viss kronologisk orden (plastidene
etterfulgte mitokondriene). Se: Xenosome.
SERIAL PASSAGE: Innen medisin, enhver
prosedyre der en patogen overføres fra en
organisme-, celle- eller vevskultur til en annen og
hvor vekst av patogenet skjer før hver overførsel;
en metodikk for svekkelse av en patogen, f.eks.
rabies viruset.
SERIATIM: I rekkefølge, rekkevis, i en serie, den
ene etter den andre.
SERIES (Ser.): (1) Serie, rekke(følge), et antall
objekter eller hendelser som kommer eller er
arrangert, suksessivt den ene etter den andre; (2)
Klasse eller sett av objekter (valuta, penger,
frimerker) utgitt over en viss tidsperiode; (3)
Publikasjoner, artikler eller programmer av
samme format som danner en serie; (4) Serien,
rekkefølgen av sportsaktivteter spilt av de samme
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to lag; (5) Innen matematikk, summen av et
sekvensielt ordnet, endelig (eller uendelig) sett av
betingelser; (6) Innen geologi, bergformasjoner
som er nært relaterte i opprinnelse, og forskjellige
som gruppe betraktet fra andre tilsvarende
formasjoner; (7) Innen grammatikk, suksesjon av
koordinerte elementer i en setning; (8) Innen
taksonomi, en prøveserie som er tilgjengelig for
et nærmere studium; (9) Innen stratigrafi, en
stratigrafisk enhet i et stratigrafisk system,
ekvivalent med en tidsepoke (Se: Epoch) og
oppdelt i et visst antall stadier (stages); (10)
Innen systematikk, klassifikasjonskategori mellom underklasse og orden, benyttet innen soppsystematikk; (11) Innen fysikk, seriekobling, et
system er som er koplet slik at en strøm går etter
tur gjennom hver del av systemet.
SERINE (S, Ser): Serin, én av de 20 aminosyrene i proteiner, med kjemisk formel C3H7NO3.
Serin som er en ikke-essensiell aminosyre, spiller
en viktig rolle i den katalytiske reaksjon til mange
enzymer. Se: Amino acid.
SERIR: Stenørken, ørken med småsten og grus.
SEROCONVERSION: Utviklingen av antistoffer
som respons på antigener.
SERODEME: Serodeme, lokal kryssbefruktende
populasjon, karakterisert gjennom immunologiske
karakterer. Se: Deme.
SERODIAGNOSIS: Serodiagnose, diagnose
basert på serologiske tester. Se: Serology.
SEROFAST: Serofast, pasient som kontinuerlig
gir postivt resultat ved en gitt serologisk test. Se:
Serology.
SEROLOGICAL TEST: Serologisk test, test for
påvisning av spesifikke antistoffer eller bruk av
antistoffer for å påvise bestemte antigener.
SEROLOGICAL TYPE: Se: Serotype.
SEROLOGY: (1) Serologi, vitenskapen som
omfatter reaksjonene og egenskapene til serum,
spesielt blodserum; in vitro studier av innholdet i
blodsereum og blodplasma, med spesiell vekt på
reaksjoner mellom antigener og antistoffer.
Hovedtestene innen serologi, er: Agglutinerings-

og presipiteringsreaksjoner, og komplementfikseringstester (Se: Serum). Innen medisin omfatter serologi spesielt diagnostikk for påvisning
og/eller kvantifisering av antigener eller antistoffer; (2) Det karakteristiske for en sykdom som
vurdert gjennom undersøkelser av blodserum.
SEROSA: (1) Det ytre laget rundt et embryo; (2)
Hinnen (tunica serosa) som kler veggen og
organoverflaten i bryst- og bukhulen ved siden av
innsiden av hjerteposen.
SEROTAXONOMY: Serotaksonomi, taksonomi
eller diagnostikk basert på serologiske karakterer
og metodikk. Se: Serology.
SEROTHERAPY: Seroterapi, behandling av en
infeksiøs sykdom gjennom å tilføre antiserum
med den hensikt å oppnå passiv immunitet.
SEROTINAL: Sommerperioden, spesielt sensommeren, i den seksdelingen av året som
økologene bruker for organismesamfunnene på
land og i ferskvann. Se: Aestival, Autumnal,
Hiemal, Prevernal og Vernal.
SEROTINOUS: Som kommer sent (på året, i
sesongen eller på dagen), brukt spesielt om sentblomstrende planter og for adferd som skjer sent
på dagen eller sent på sesongen.
SEROTONIN: Serotonin, et naturlig forekommende derivat av tryptofan som finnes i
blodplatene, i tarmen og i cellene i hjernen.
Serotonin i tarmen stimulerer sammentrekningen
ei den glatte muskulaturen. I sentralnervesystemet fungerer serotonin som en neurotransmitter (Se: Neurotransmitter). Feilreguleringer av serotonin nivået kan medføre
depresjoner, aggressiv adferd, mangel på matlyst
og søvnproblemer.
SEROTYPE (Serological type, Serovar): Serotype, en distinkt variant (vanligvis) av en bakterie
art eller bakterie underart som karakteriseres
gjennom serologiske egenskaper og sin antigene
struktur (dvs. genotypen av en organisme
definert ved de antisera som dannes mot de
antigene determinanter på dens overflate). Slike
serologiske bestemmelser er bl.a. brukt til
klassifisering av Salmonella, Shigella og
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streptokokker. Termen serovar er rekommandert
brukt istedenfor serotype av ICNB. Se: Biotype.

SERRATION: En sag-lignende formasjon eller
struktur.

SEROUS FLUID (Serosal fluid): Serøs væske,
forskjellige kroppsvæsker som ligner blod, men
er blekgule, transperente, rik på proteiner og
vann, som sekreres fra serøse eller mukus celler
i membranene som omgir innsiden av
hulrommene og som fyller disse. Væsken hjelper
til både under fordøyelsen, ekskresjonen og
respirasjonen.

SERRIFORM: Det å ha form som en serie av
innsnitt, hakk; sagtakket.

SEROTYPE TRANSFORMATION: Serotype
transformasjon, en reversibel indusering av en ny
antigen type og en komplett tap av den tidligere
typen pga. et skifte i gen aktiviteten.
SEROUS: Som sekrerer et fargeløst serum. Se:
Serum.
SEROUS MEMBRANE: Serøs membran, en tynn
membran, membranhinne som består av et én
laget lag av plate-formete celler (mesothelium)
som er festet til et lag av bindevev og dekker de
indre overflatene i kroppshulen og som sekrerer
en serøs væske (Se: Serous fluid). Tre viktige
serøse membraner kan nevnes, dvs. dem som
omkranser lungehulen (pleural cavity), hjertehulen (pericardial cavity) og bukhulen (peritoneal
cavity).
SEROVAR: Se: Serotype.
SERPENT:
(1)
Orm,
slange,
serpentin
(serpentine); (2) Slangeaktig, buktet, bukte seg;
(3) Meander som svinger mer enn 180 grader
(Se: Meander).
SERPENTINOPHILOUS: Det å leve og trives i
habitater rikt på mineralet serpentin.
SERPENTINOUS: Som er skitten, mørke-grønn.
SERPULITE: Et fossilt rør etter en flerbørstemark.
SERRA: En sag-lignende struktur.
SERRATE: Liketakket, liketannet, sagtakket,
sagtannet, takket, det å marginale tenner eller
hakk, innsnitt lik en sag.

SERRULATE: Det å ha fine og jevnt fordelte
tenner langs en ytterkant, brem. Se: Serrate.
SERUM (pl. Sera, Blood serum): (1) Vannaktig
væske fra et dyrevev, f.eks. væsken som
forekommer i et ødem; (2) Serum, blodserum,
den flytende delen av blod; den klare, gulaktige
væsken etter adskillelsen av blodets faste
komponenter gjennom koagulasjon eller sentrifugering (eller på andre måter skilles fra
blodlegemene og koagulasjonsfaktorene). Med
andre ord, blodserum er plasmaet uten blodlegemene og blodlevringsfaktorene, og avviker
fra blodplasmaet (Se: Blood plasma) ved at det
mangler fibrinogen. Normalsera er serum fra
mennesket eller dyr som ikke har gjennomgått
noen spesiell form for immunisering og ikke
befinner seg i «rekonvalens» fra en eller annen
infeksjonssykdom, og derfor vil inneholde f.eks.
forskjellige næringsstoffer, elektrolytter, albuminer, immunglobuliner og avfallsstoffer. Immunsera er serum fra mennesket eller dyr som har
gjennomgått en immunisering pga. injeksjoner
eller infeksjoner. Blodsera fra vev hos
immuniserte dyr som inneholder antistoffer, kan
benyttes til å overføre immunitet til et annet
individ. Serum kan produseres syntetisk, og
benettes generelt til beskyttelse mot sykdommer.
SERUM CHOLESTEROL: Serum kolesterol,
voksaktig substans som er til stede i alle kroppens deler, som f.eks. i nervesystemet, huden,
musklene, leveren, tarmen og hjertet. Serum
kolesterol produseres i leveren fra fettstoffene i
mat, og er nødvendig for de normale kroppsfunksjonene inkludert produksjonen av hormoner,
galle og vitamin D. Serum kolesterol fraktes rundt
i kroppen, som navnet sier, via blodserum.
SESAME SEEDS: Sesamfrø, frø som kommer
fra sesam (Sesamum indicum), en ettårig
steppegressplante i familien Asteridae. Sesamfrø
er rike på mineraler, E-vitamin, flerumettet fett og
protein og benyttes til baking av brød og andre
bakverk, i vegetariske posteier og vegetarisk
farse; ristet også i salater. Av sesamfrø presses
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en gyllengul, søtlig og luktfri olje (sesam oil) som
harskner sjelden og kan erstatte olivenolje.
Trylleformelen «sim sala bim» kan ha opphav i
det arabiske ordet simsim som betyr sesam.
Sesamfrøenes bruk i mat og som urteplante, ga
planten en mytisk rolle i oldtiden, derav trylleordene «sesam, sesam, lukk deg opp».

SETATION: Se: Chaetotaxi.
SETIFEROUS: Som produserer eller har ett eller
flere børstehår (seta) eller buster. Se: Seta og
Setaceous.
SETIGENOUS: Som gir opphav til børstehår,
bust. Se: Seta.

SESQUI-: Prefiks som angir et forholdstall på 2:3.
SESQUIRECIPROCAL HYBRID: Hybrid som er
krysset med et av forelder individene.
SESSILE (Non-motile): (1) Fastsittende, sittende, sessil, permanent festet med et bredt feste
ved roten (men ikke pedunculated, Se: Peduncle); (2) Organismer som ikke er i stand til å
bevege seg fra et sted til et annet (f.eks.
svamper, koraller, sjøanemoner, albuesnegl,
tunikater) fordi de er mer eller mindre permanent
festet til substratet (i motsetning til å være
svømmende, gående) (Se: Sedentary); (3) Organ
eller organdel festet ved basis direkte på kroppsoverflaten til en organisme, festet uten stilk.
SESSOBLAST: Sessoblast, statoblast som forblir festet til veggen på et zooecium som bebos
av et zooid. Se: Gemmulae, Statoblast, Zooecium og Zooid.
SESTON: Seston, oppløst, suspendert, partikulært materiale som svever eller driver fritt i et
vannvolum, omfatter plankton (bioseston, den
levende biotiske delen, f.eks. plankton, pleuston,
nekton og neuston) og tripton (abioseston, den
livløse, døde, abiotiske delen, f.eks. detritus).
SETA (pl. Setae): (1) Innen zoologi, seta,
børstehår, hår- eller bust-lignende, stiv (rigid)
struktur hos mange virvelløse dyr. Setae
produseres av epidermis og er hule utvekster fra
kutikulaen, og består av kitin lik skjellene (chetae)
hos leddmarkene; (2) Innen botanikk, stilk som
bærer en kapsel hos moser og lav.
SETACEOUS (Setose, Setous): Som ligner bust
eller hår i form eller struktur, eller består av hår
eller bust; håret, bustet. Se: Seta og Setiferous.
SETATE: Det å være ustyrt med børstehår, bust.
Se : Bristle.

SETIGEROUS: Som har eller er dekket av
børstehår, bust. Se: Seta, Setaceous og Setiferous.
SETTLEABLE SOLIDS: Bunnfall, bunnfellbart
materiale, suspenderte faste stoffer i vann som
vil bunnfelle til en stasjonær fase i løpet av to
timer. Spesielt brukt om stoffer som bunnfeller fra
avløpsvann og kloakk. Se: Sewage.
SETTLED: (1) Fast, stadig, avgjort, bestemt,
gjøre noe rolig, stille og ordentlig; (2) Plassere på
ønsket måte eller i ønsket orden; (3) Slå seg ned
for å bli på et sted, forbli i en jobb eller forbli
sammen med en person; (4) Bofast, bebodd,
kolonisert; (5) Bli enig om, konkludere, løse
endelig; (6) Forsørget eller betalt.
SETTLEMENT: (1) Liten landsby, lite samfunn,
senter som yter et samfunn tjenester i et
underpriviligert område; (2) Forlik, avgjørelse,
oppnådd enighet; (3) Utbetaling, oppgjør, avregning, fastsettelse av arvefølge, pensjon eller
forsørgelse; (4) Koloni, kolonisering, bebyggelse,
bosetning, nykolonisert region hvor folk har slått
seg til. Settler, person som har migrert til et
område der hen har etablert et permanent opphold.
SETTLING: (1) Bosetning, kolonisering; (2)
Beslutning; (3) Sediment, bunnfall (dregs); (4)
Synkning, setning, utfelling, innsynkning, gradvis
innsynkning (subsidence) til et lavere nivå;
prosessen som omdanner nysnø til mer kompakt
snø, og der en setning skjer raskest ved temperaturer rundt 0oC.
SETULOSE: Finbørstet, det å bære eller være
dekket av små hår-lignende børster (setuler) eller
bust. Se: Seta.
SEU: Enten eller.
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SEVENTY-FIVE PERCENT RULE: Syttifem
prosent regelen, en taksonomisk regel som sier
at en populasjon er forskjellig fra en annen på
underartsnivå hvis 75 % av individene i den ene
populasjonen kan skilles fra minst 75 % av
individene i den andre populasjonen.
SEVERE: (1) Kortfattet, fyndig, heftig; (2) Meget
vanskelig, krevende, smertelig; (3) Ekstremt
vanskelig å utføre; (4) Vanskelig å holde ut, tåle,
utstå og godta; (5) Alvorlig, farlig, skadelig; (6)
Forårsake stort ubehag, smerte og uhygge; (7)
Tøff, hard, voldsom, barsk, streng, strikt og stri i
behandling av andre; (8) Holde seg strengt til
meget rigorøse standarder eller prinsipper.
SEWAGE: (1) Kloakksystem, kloakk; (2) Utslagsvann, spillvann, kloakkvann, avfallsvann, kloakkinnhold, fast, oppløst eller suspendert avfall eller
ekskrementer fra husholdning og industri som
fraktes flytende gjennom et kloakksystem. Særlig
be-nyttet om avløpsvann som ledes bort i egne
rør gjennom et separat, lukket system. Ubehandlet representerer kloakk en forurensning.
Kloakk har høyt innhold av organiske stoffer og
nitrogenrike substanser og er derfor en
næringsrik matkilde for mange dekompositører
som bakterier og sopp ved siden av detrivorer.
Utløp av ubehandlet kloakkvann i innsjøer,
medfører sterk eutrofiering. Organismer som
lever og trives i slikt vann, øker ofte sterkt i antall
med økt forbruk av oppløst oksygen i vannet som
resultat, noe som kan medføre oksygenunderskudd med den følge at oksygenkrevende
organismer vil dø. Man behandler derfor kloakkvann gjennom diverse filtreringer og sedimenteringer (gir kloakkslam; sludge), og mikrobiske nedbrytninger spesielt ved hjelp av
metanogener, før kloakkvannet slippes ut i
naturen. Se: Detrivore, Sewer og Sludge.

SEX: (1) Enhver prosess som forener gener
(DNA) fra mer enn én forelder kilde, og som kan
forekomme på forskjellige organisasjonsnivåer,
f.eks. nukleinsyre-, cellekjerne- eller det cytoplasmiske nivå; (2) Sex, kjønn, én av de to kjønn hos
bipolare amfimikter (Se: Amphimixis) eller
summen av alle strukturelle, funksjonelle og
adferdsmessige forskjeller og komplementære
karakteristika som skiller hunner og hanner (+
eller - hvis forskjellene kun er fysiologiske;
resipient eller donor hos prokary-oter) fra
hverandre. Kjønnet er vanligvis genetisk bestemt
ved fødselen, men kan også bli bestemt senere
under utviklingen gjennom diverse miljøpåvirkninger (Se: Sex determination). Kjønnenes
fenotypiske uttrykk påvirkes gjennom gener
lokalisert på kjønnskromosomene, dominans av
alleler hos heterozygotene og gener som virker
kumulativt og må nå visse verdier før fenotypiske
forskjeller utløses mellom hanner og hunner
(matrilineær arv viser til arv gjennom hunner via
arvestoff lokalisert utenom cellekjernen) (Se:
Gender og Mixis); (3) Sex, kjønnsliv, seksualliv,
seksuell reproduksjon, selve prosessen (paringen) som omfatter overførselen av genetisk
arvemateriale fra en hannlig giver til en hunnlig
mottager, og som også omfatter den genetiske
reorganiseringen under meiosen (Se: Meiosis) og
syngami (Se: Syngamy), og som vanligvis
resulterer i produksjon av mange avkom; (4)
Kjønnsbestemmelse.
SEX ADVERTISEMENT: Sex markedføring,
adferden under paringsleken eller all adferd som
bidrar til pardannelse (Se: Pair formation);
omfatter spesielt adferden til den aktive partner
under forspillet, pardannelsen, og som ofte er
hannen. Se: Pair bond.
SEXANGULAR (Hexagonal): Sekskantet, som
har seks vinkler og seks sider.

SEWALL WRIGHT EFFECT: Se: Genetic drift.
SEWER:
Spillvannsledning,
avløpsledning,
kloakkledning, en rørtunnel eller det samlede
avløpssystem (sewer system) i et avløpsanlegg
eller et begrenset område, som frakter forurenset
avløpsvann vekk fra bygninger og industri.
Spillvann (water loss) refererer til vanntapet fra et
vannkraftverk med ledig kapasitet der vannet
isteden kunne vært benyttet hvis kraftbehovet
hadde vært større. Se: Sewage og Sludge.

SEX ATTRACTANT: Sex lokkemiddel, feromoner som tiltrekker det annet kjønn, og som
forekommer spesielt hos insekter. Spesielt er det
hannene som blir seksuelt stimulert og tiltrukket
av feromoner utskilt fra hunnene. Hos pattedyr er
løpetiden hos hunden, tispene, et eksempel på
det samme. Se: Pheromone.
SEX GAMETE: Se: Gamete.
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SEX CELL: Se: Gamete.
SEX CHARACTERISTICS: Kjønnskarakteristikker, omfatter både de primære (gametene og
gonadene med kanaler og tilhørende kjertler) og
de sekundære kjønnsforskjellene (f.eks. kroppsstørrelse, form, farge og behåring). Kjønnskarakterene omfatter alle karakterer som skiller de to
kjønn fra hverandre hos seksuelt dimorfe
organismer. Se: Primary sexual characteristic og
Secondary sexual characteristic.
SEX CHROMATIN: Se: Barr body.
SEX CHROMOSOME (Heterosome, Idiochromosome): Kjønnskromosom, kromosom som bestemmer individets kjønn, et kromosom eller en
gruppe kromosomer hos eukaryotiske organismer, som er forskjellig representert i de to kjønn
og ansvarlig for den genetiske bestemmelse av
kjønnet. Hos mennesket utgjør kjønnskromosomene det 23. paret. Kjønnskromosomer er til
stede i gametene hos alle seksuelt reproduserende diploide dyr og planter med adskilte
kjønn, og bærer de genene som styrer utviklingen av kjønnsorganene og de sekundære
kjønnskarakterene. Organismer hvor begge
kjønn er til stede i samme individ (hermafroditter
og flertallet av de høyere planteartene), har ingen
spesielle kjønnskromosomer, isteden differensieres kjønnscellene histologisk, f.eks. hos
planter til mikrosporer og makrosporer. Hos dyr
forekommer to typer av kjønnskromosomer: X
kromosomer og Y kromosomer som er paret i
den voksne organismen. Muligheten for kromosomparing og overkrysninger mellom X og Y
kromosomet under meiosen, varier langs lengden
av kromosomet. X kromosomet er lik i størrelse til
de andre kromosomene, mens Y kromosomet
vanligvis er mindre. Hos diplode dyr er XX til
stede i det homogamete kjønn (vanligvis
hunnen), XY i det heterogamete kjønn (vanligvis
hannen). Det medfører at det homogametiske
kjønnet produserer under meiosen, gameter av
bare én type (alle inneholder én X), mens det
heterogametiske kjønnet produserer to typer av
gameter, enten med X eller med et Y kromosom.
Det dannes et likt antall gameter med X og Y
kromosomer under reduksjonsdelingen (meiosen). Foreningen av en X bærende hunnlig
gamet med en X bærende hannlig gamet,
medfører befruktning og en hunnlig zygote, mens

foreningen av en Y bærende hannlig gamet med
en X bærende hunnlig gamet, medfører
befruktning og en hannlig zygote. I noen tilfeller
mangler Y kromosomet, det heterogamete kjønn
er da XO. Kjønnsbestemmelsen med disse
kromosomene kan imidlertid variere. Noen
systemer omfatter multiple kjønnskromosomer,
hvor enten X eller Y kromosomet er representert
to eller flere ganger og der kjønnet bestemmes
av antallet i relasjon til antall autosomer (Se:
Autosomes). Hos mennesket og mange andre
pattedyr, er XX hunnen, XY hannen, der Y
kromosomet er avgjørende for kjønnsbestemmelsen. Hos bananfluer gir et tap av Y
kromosomet ikke en abnorm hann, dvs. XX er
hunn, og både X og XY er hann). Hos noen
organismer er Y kromosomet gått tapt under
evolusjonen, f.eks. hunnen av visse gresshopper
er XX, hannen er XO, mens hos vårfluer er
hunnen XO og hannen XX. Hos sommerfugler,
fugler og enkelte fisk, er XX hannen og XY
hunnen (ved slik hunnlig heterogami blir
kjønnskromosomene ofte kalt Z (=X) og W (=Y)).
Mindre vanlig kan et enkelt gen med to alleler
være kjønnsbestemmende der en homozygot
recessiv tilstand (mm) er det homogamete kjønn
(hunn hos mygg) mens en heterozygot tilstand
(Mm) er det heterogamete kjønn (hann hos
mygg). Kjønnsbestemmelse kan også skyldes
haploidi (hann) og diploidi (hunn), noe som
forekommer hos mange bier og vepser (antallet
produsert av hvert kjønn, er også ulikt).
Mutasjoner kan produsere ekstra X kromosomer i
gametene, og derfor også i avkommet (ved
Klinefelters syndrom, er hannen XXY). Kjønnskromosomene omfatter også gener som
medvirker i såkalte kjønnskoblede egenskaper.
Se: Sex determination, Sex linkage, X chromosome, Y chromosome og Z chromosome.
SEX COMPOSITE: Se: Gynandromorph.
SEX CONTROLLED: Kjønnskontrollert, karakterer og karaktertrekk hvis fenotypiske uttrykk er
bestemt av individets genetiske kjønn.
SEX CYCLE (Sexual cycle): (1) Sex syklus, de
fysiologiske forandringene som forekommer
regelmessig i reproduksjonsorganene hos ikkegravide hunner; (2) Perioden av seksuell reproduksjon hos en organisme som reproduserer
aseksuelt; (3) Vekslingen mellom karyogami og
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meiose hos eukaryoter (Se: Karyogamy og
Meiosis), dvs. den parvise fusjon av de haploide
gamet kjernene under dannelse av en diploid
zygote hos eukaryotene som gjennom mitotiske
delinger produserer en organisme som gjennomløper en ny meiose under dannelse av nye
haploide gameter som dermed fullbyrder kjønnssyklus; (2) Enhver prosess som fører til genetisk
rekombi-nasjon (Se: Genetic recombination).
SEX DETERMINATION: Kjønnsbestemmelse,
mekanismen som bestemmer individets kjønn;
kjønnsdifferensieringen mellom individer. Kjønnsbestemmelse kan skje på en rekke måter: (a)
Miljømessig (fenotypisk) kjønnsbestemmelse
(environmental sex determination), dvs. der
zygotens differensiering til hann eller hunn
hovedsakelig avhenger av miljøbetingelsene
(kjønnsbestemmelse uten kjønnskromosomer;
Se: (f), (b) genotypisk kjønnsbestemmelse (genotypic sex determination), dvs. de tilfeller der
kjønnet vesentlig bestemmes av zygotens (eller
sporens) genotype (bestemmes kjønnet gjennom
kjønnskromosomer, dannes det et likt antall av
hanner og hunner), (c) haplo-diploid kjønnsbestemmelse (haplo-diploid sex determination),
dvs. de tilfeller der hannen dannes fra haploide
egg, hunnen fra diploide egg, (d) syngamisk
kjønnsbestemmelse (syngamic sex det ermination), dvs. de tilfeller der kjønnet bestemmes
ved gamet fusjonen og karyogamien (hos noen
arter som for eksempel bier, utvikles hunnene fra
ubefruktede egg mens hannene utvikles fra
befruktede egg), (e) progamisk kjønnsbestemmelse (progamic sex determination), dvs. de
tilfeller der kjønnet bestemmes i egget før
befruktningen og før meiosen, (f) metagamisk
kjønnsbestemmelse (metagamic sex det ermination), dvs. de tilfeller der kjønnet bestemmes
av omgivelsene og ikke ved befruktningen (etter
befruktningen overgår hannen til hunn eller vice
versa, basert på ytre miljøstimuli, som f.eks.
temperatur, fotoperiode, saltholdighet eller
populasjonstetthet (hos enkelte skilpadder utvikles hanner ved høye temperaturer, mens hunner
utvikles ved lavere temperaturer; hos østers er
det motsatt), eller (g) maternal kjønnsbestemmelse (maternal sex determination), dvs. de
tilfeller der kjønnet bestemmes av morens eller
eggcellens idiotype (Se: Idiotype). Hos dypvannsreke (Pandalus borealis) gyter reken først
som hann for deretter etter en 2 ½ års tid (i

Oslofjorden), gyte som hunn (maksimalt et par
ganger). Generelt for de fleste dyrearter,
produseres hanner og hunner i samme antall. Se:
Meiosis og Sex chromosome.
SEX DIFFERENTIATION: Kjønnsdifferensiering,
den forskjellige utvikling av karakterer og
karaktertrekk hos hannlige og hunnlige individer,
omfattende kjønnsorganer og diverse andre
kjønnskarakteristikker ved siden av produksjonen
av hannlige og hunnlige gameter (eller + og -)
avhengig av kjønnet. Se: Sex determination.
SEX DIGAMETY: Heterogametiske individer som
produserer gameter av to typer, både hann og
hunn gameter gjennom kjønnskromosom mekanismer. Se: Meiosis, Sex Monogamety og Sex
polygamety.
SEX DIMORPHISM: Se: Sexual dimorphism.
SEXDUCTION (F duction): Sexduksjon, prosessen som genetisk materiale overføres fra en
bakterie til en annen ved hjelp av et spesifikt
plasmid gjennom konjugasjon; fragmenter av
bakteriekromosomet festes til en autonom F (sex)
faktor (F plasmid) gjennom genetisk rekombinasjon som gir en F+ faktor som overføres fra
en giver (hann) til en mottager (hunn, F - celle).
Se: Plasmid og Sex factor.
SEXENNIAL: (1) Seksårig, som kontinuerer eller
varer i sels år; (2) Som skjer, utføres, hender
eller produseres hvert sjette år.
SEX FACTOR (F factor): Kjønnsfaktor, et
plasmid som forekommer i cytoplasmaet hos
visse bakterier og som er ansvarlig for å starte
konjugasjonen og gen overførselen. Kjønnsfaktoren i Escherichia coli kalles F faktor og kan
overføres fra en donor (hann, F +) til en mottager,
resipient (hunn, F- celle), gjennom konjugasjon.
Se: F plasmid, Fertility factor og Sexduction.
SEX HORMONE: Kjønnshormon, steroid hormon som utskilles fra gonadene (spesielt
ovariene, testiklene og binyrebarken) og som
regulerer og kontrollerer veksten, funksjonen til
reproduksjonsorganene, utviklingen av de sekundære kjønnskarakterene og reproduksjonsadferden. Hos pattedyr heter de viktigste
mannlige kjønnshormoner, androgener som
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f.eks. testosteron, de hunnlige, østrogener og
progestin.
SEX INFLUENCED: Kjønnsinfluert, gen hvis
uttrykk blir modifisert avhengig av det kjønn
individet har; det å være dominant i et kjønn og
recessivt i det andre kjønn.
SEXLESS: (1) Kjønnsløs, ukjønnet, det å mangle
seksuelle karakteristikker (Se: Neuter); (2) Mangel på seksuell interesse eller aktivitet; (3) Se:
Asexual.
SEX-LIMITED CHARACTER: Kjønnsbegrenset
karakter, genetisk kontrollert karakter som
uttrykkes fenotypisk kun i ett av kjønnene.

kromosomet, ikke kunne undertrykkes av en
dominant allelomorf på det andre kjønnskromosomet. Det resulterer i at hos flere menn
(det heterogametiske kjønn) enn kvinner, kan en
se manifestering av kjønnsbundne recessive
karakterer. For eksempel blødersyke (haemophilia) og rød-grønn fargeblindhet, opptrer
hyppigere hos menn enn hos kvinner, noe som
skyldes at genene som styrer blodlevringen og
normalt fargesyn, befinner seg på X kromosomet.
Kvinnen har to X kromosomer slik at hvis det ene
kromosomet har et unormalt allel så er sjansen
stor for at det andre allelet er normalt og dermed
vil maskere effekten av det unormale genet.
Hannen derimot har kun ett X kromosom slik at et
unormalt allel vil ikke kunne maskeres.

SEX-LIMITED GENE (Sex-limited trait): Kjønnsbegrenset gen, gen som kun uttrykkes fenotypisk
i ett av kjønnene. Genet kan befinne seg på
hvilket som helst av kromosomene, men genets
fenotypiske uttrykk er under kontroll av de
kjønnsbestemmende gener (ofte indirekte gjennom hormonell styring).

SEX-LINKED INHERITANCE: Se: Sex linkage.

SEX LINKAGE (Sex-linked gene, Sex-linked
inheritance): Kjønnskopling, situasjonen da et
gen som er ansvarlig for en viss karakter eller
karaktertrekk er lokalisert på et kjønnskromosom,
noe som medfører en seksualt avhengig
nedarving av karakteren; tendensen at enkelte
karaktertrekk opptrer langt hyppigere i det ene
kjønn enn det andre da genet som kontrollerer
karakteren bare forekommer på en av de to
kjønnskromosomene. Hos arter der det ikke skjer
overkrysning mellom X og Y kromosomet, er
genene som er assosiert med X eller Y
kromosomet, permanent knyttet til det respektive
kromosom. Forekommer overkrysninger mellom
kjønnskromosomene er det bare den uparede del
av kromosomet som kan bære kjønnsbundne
gener; partiell kjønnskopling refererer til de
tilfeller der det er overkrysninger mellom
kromosom segmenter. De kjønnsbundne genene
forekommer som homozygote alleler i det homozygote kjønnet (XX) og er til stede som et enkelt
gen i det heterogametiske kjønnet (XY) der de er
lokalisert til de ikke-homologe segmentene av X
og Y kromosomet; genene som er lokalisert på Y
kromosomet kalles holandriske. Hos mennesket
har mannen kun ett X kromosom, og derfor vil
effekten av recessive gener som finnes på dette

SEX MOSAIC: Se: Gynandromorph.

SEX MONOGAMETY: Partenogenetiske eller
hermafrodittiske individer som produserer gameter av bare én type med tanke på kjønnsbestemmelse. Se: Sex digamety og Sex polygamety.

SEXOLOGY: Sexologi, studiet av sex og seksuell
adferd, spesielt hos mennesket.
SEX PILUS: Se: Pilus.
SEX PLASMID: Se: F plasmid.
SEX POLYGAMETY: Evnen enkelte organismer
har til å produsere gameter av mange forskjellige
typer med tanke på kjønnsbestemmelse. Se: Sex
digamety og Sex monogamety.
SEX RATIO: Kjønnskvotienten, det relative antall
av hunner og hanner i en gitt populasjon,
vanligvis uttrykt som antall hanner per 100
hunner eller antallet av ett kjønn uttrykt som en
prosent av antallet av begge kjønn. Kjønnsforholdet kan referere til tilstanden ved zygote
dannelsen
(det
primære
kjønnsforholdet,
vanligvis 1:1), ved fødselen/klekkingen (det
sekundære kjønnsforholdet) eller ved kjønnsmodningen (det tertiære kjønnsforholdet). Da
kjønnsforholdet kan variere over tid, refererer det
generelt kun til en gitt aldersklasse.
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SEX REVERSAL: Kjønnsreversering, forandring i
de kjønnsspesifikke karakterene fra det som er
typisk for et kjønn til det som er typisk for det
annet kjønn; en forandring fra et kjønn til et annet
eller en modifisering av de sekundære kjønnskarakterene. Det kan f.eks. skyldes et kjønnsskifte på grunn av en parasittisk infeksjon, eller
temperaturpåvirkning fra omgivelsene (f.eks. hos
enkelte skilpadder), forurensninger (herbicider)
eller eksperimentelt induseres (f.eks. ved
hormonoverføringer hos mennesket). Hos noen
organismer som f.eks. visse bløtdyr, er slik
kjønnsreversering en normal hendelse i
livssyklus; de er hanner som unge for deretter å
bli funksjonelle hunner. Se: Sex determination.

men som ikke deltar direkte i selve reproduksjonen.

SEXTANT: Sekstant, instrument for å måle
vinkelavstanden (opp til 120o) mellom to punkter
eller objekter og da spesielt vinkelen mellom et
himmellegeme og horisonten, f.eks. mellom solen
og horisonten ved marin navigasjon. Instrumentet
baserer seg på å observere horisonten gjennom
den øvre delen av et fiksert glass når en ser inn i
teleskopet (Se: Telescope), for deretter å rotere
et annet overliggende glass inntil bildet av solen
(eller en annen stjerne) reflekteres fra den nedre
sølvbelagte delen av det fikserte glasset til
teleskopet slik at stjernen kan sees. Vinkelen på
den rotasjon som man måtte utføres kan så
avleses på en gradert skala der glasset som
roteres, er festet.

SEXUAL DIMORPHISM (Sex dimorphism): (1)
Kjønnsdimorfisme, det å ha to former eller
varieteter av det ene av de to kjønn; (2)
Tilstanden av markert fenotypisk forskjell mellom
hanner og hunner av samme art, dvs. morfologiske (størrelse, form, farge og kjønnsorganer), fysiologiske og adferdsmessige forskjeller mellom hannlige og hunnlige individer av
samme art (Se: Gender og Primary sexual character). Vanligvis er kjønnsdimorfisme sterkest
utviklet hos polygame arter. Monomorfe arte, er
arter der kjønnene ser like ut. Polymorfisme
refererer til tre eller flere forskjellige former av
samme art uavhengig av kjønnsvariasjonene. Se:
Dimorphism, Polygamous, Polymorphism og Sex
characteristics.

SEXUAL (Idiotypic): (1) Kjønnslig, kjønns-,
seksuell, sensuell, sanselig, kroppslig; (2) Av,
relatert til eller som er karakteristisk for eller
assosiert med de to kjønn (gender); kjønnsrelaterte karakterer; (3) Det å ha eller være
involvert i sex, de fysiologiske prosessene,
aktivitetene og instinktene knyttet til den fysiske
attraksjonen og intime fysiske kontakten mellom
individer; (3) Kjønnet formering, alle prosessene
knyttet til meiosen og fusjonen av gametene;
befruktningsprosessene hos eukaryotiske organismer.
SEXUAL CHARACTER: Kjønnskarakter, karakterene eller karaktertrekkene som definerer det
enkelte kjønn hos et individ. De primære kjønnskarakterer er dem som er direkte involvert i
reproduksjonen (hannlige og hunnlige kjønnsorganer), de sekundære kjønnskarakterene er
dem som uttrykkes i forskjellig grad i de to kjønn,

SEXUAL CYCLE: Se: Sex cycle.
SEXUAL DIFFERENTIATION: Kjønnsdifferensiering, utviklingsprosessen som realiserer den
genetiske instruksjonen i en udifferensiert zygote
til dannelse av hanner og hunner. Begge kjønn
gjennomgår en utvikling fra en zygote til foster,
spebarn, barn, undom og voksen, der kjønnene
avviker på mange områder, f.eks. i gener,
kromosomer, gonader, hormoner, kroppsanatomi og psykologi (psyke). Se: Sex det ermination.

SEXUAL HYBRID: Seksuell hybrid, en hybrid
hvis DNA er rekombinert gjennom en sammensmeltning (fusjon) av haploide kjerner av forskjellige paring typer.
SEXUAL IMPRINTING: Seksuell pregning, en
læreprosess der unge individer lærer hvilken art
og kjønn de skal foretrekke ved den senere
pardannelsen. Seksuell pregning kan også ha
betydning for den senere muligheten for gjenkjennelse av slektninger (kin recognition). Se:
Assortative mating og Filial imprinting.
SEXUAL INCOMPATIBILITY: (1) Seksuell inkompatibilitet, manglende evne hos genetisk like
eller ulike gameter/kjerner til å fusjonere (Se:
Karyogamy); (2) Mangel på «kjemi» mellom
seksualpartnere.
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SEXUAL INTERCOURSE (Coitus, Copulation,
Mating): Paring, samleie, prosessen der spermatozoer fra hannen overføres til hunnens kropp
ved seksuell reproduksjon eller med tanke på
mennesket, for lystfølelsen. Det skjer ved at
penis hos hannen blir blodfylt, utstående og stiv
slik at den kan trenge inn i hunnens vagina.
Bevegelser av penis i vagina medfører ejakulasjon av sæd-veske (semen) som inneholder
spermatozoer (spermier) som avsettes i hunnens
vagina. Se: Copulation.
SEXUAL ISOLATION: Se: Reproductive isolation.
SEXUALLY MATURE: Kjønnsmoden, kapabel til
å reprodusere. De fleste flercellede organismer
kan ikke reprodusere ved fødselen, så avhengig
av art, kan det ta fra dager, uker eller år til
kroppen er utviklet nok for å kunne gjennomføre
en reproduksjon.
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES (STD):
Seksuelt overførte sykdommer, veneriske sykdommer, enhver sykdom som overføres gjennom
intim kontakt mellom kjønns(genital)organer eller
andre former for seksuelle aktiviteter; eksempler
kan være: Gonorrhoea (bakterien Neisseria
gonorrhoea), syphilis (bakterien Treponema
pallidum), genital herpes (herpesvirus) og AIDS
(HIV, et retrovirus). Se: Venereal diseases.
SEXUAL RECOMBINATION: Seksuell rekombinasjon, tilstedeværelsen i et avkom av kombinasjoner av genotyper (og fenotyper) som ikke
var tilstede hos foreldrene som resultat av
overkrysningsprosesser.
Rekombinasjonsprosessen er selve grunnlaget for den seksuelle
formering der cellekjernene fra to individer
(foreldre) kombineres og utveksler gener. Se:
Genetic recombination.
SEXUAL REPRODUCTION (Eusexual, Gamogenesis, Gamogony): Kjønnet formering,
seksuell reproduksjon, reproduksjon som medfører en fusjon av gameter slik at avkommet får
en unik kombinasjon av gener arvet gjennom
gametene fra de to foreldre; form for reproduksjon hos dyr (og mennesket) med fusjon av
gameter (reproduksjonsceller) fra en hann (far)
og en hunn (mor). Som hos hermafroditiske dyr,
bærer de fleste plantene både hannlige og

hunnlige reproduksjonsorganer på samme plante
(eventuelt samme blomst) slik at selvbefruktning
(også) kan forekomme. Seksuell reproduksjon
omfatter meiose og synagami (Se: Meiosis og
Syngamy), en regulær veksling mellom gamet
produksjon (meiose) og gamet befruktning,
sammensmeltning (Se: Karyogamy), dvs. en
forening (syngami) av en hannlig (spermie) og
hunnlig (egg) gamet med dannelse av en zygote
(Se: Zygote) med mer enn én forelder. Zygoten
gir opphav til et embryo og foster som vokser og
fødes og danner et nytt kjønnet individ som kan
gjenta prosessen. Prosessen er analog, men ikke
evolusjonært homolog til den ameiotiske reproduksjonsprosessen (paraseksuelle) som forekommer hos prokaryoter (bakterier og cyanobakterier). Seksuell reproduksjon innebefatter
altså følgende prosesser: (a) Produksjon av
gameter gjennom meiose som halverer et diploid
kromosomantall til et haploid, samtidig med at det
skjer en rekombinasjon av gen-materialet, for
deretter en gamet sammensmeltning (fusjon) av
(vanligvis) en hann og hunn gamet under
dannelse av en diploid celle (zygote) som utvikles
til et nytt individ. Prosessen kan skje gjennom
både selvbefruktning (gameter fra samme individ)
og kryssbefruktning (gameter fra forskjellige individer). Kjønnet reproduksjon i forhold til ukjønnet
formering (Se: Eusexual), gir større variasjon i
avkommet som den naturlige seleksjonen senere
kan bearbeide, og (b) reproduksjon som
involverer produksjon av gameter, men ikke
nødvendigvis dannelse av en zygote. Visse typer
av reproduksjon (partenogenese, Se: Apomixis)
omfatter utvikling av nye individer fra hunnlige
gameter uten at sammensmeltning (eventuelt
kjernesammensmeltning) med en hannlig gamet
(som ikke nødvendigvis produseres) har funnet
sted. Dette betraktes enten ikke som kjønnet
formering, eller som en spesiell type kjønnet
formering. Alternativene til kjønnet reproduksjon
bortsett fra partenogenese, er todeling, knoppskytning, vegetativ reproduksjon og sporedannelse. Se: Asexual reproduction, Fertilization,
Gamet og Reproduction.
SEXUAL SELECTION: Seksuell seleksjon,
naturlig, differensiert reproduktiv suksess som et
resultat av en konkurranse for paringspartner (til
forskjell fra konkurranse med andre arter); en
fertiliseringskonkurranse som skjer gjennom
direkte konflikter mellom individer av samme
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kjønn eller gjennom varierende grad av attraksjon mellom individer av de to kjønn. Denne
seleksjonsprosessen som tilsvarer den naturlige
seleksjonen, antas å være årsak til utviklingen av
en del av de ofte ekstreme, sekundære
kjønnskarakterene, spesielt hos hannen, for å
kunne vinne en attraktiv partner for seksuell
befruktning og produksjonen av avkom. Hunnen
parer seg med hannen som har den beste
utrustningen av sekundære kjønnskarakterer og
ikke minst, den mest attraktive paringsadferd.
Slike karaktertrekk arves og forsterkes gjennom
generasjonene i kampen om hunnene. Seksuell
seleksjon forekommer særlig når det ene kjønn
investerer mer i ungeproduksjonen, enn det
andre kjønnet. Seleksjonen skjer ved at hannene
konkurrerer om tilgangen til hunnene som en
begrenset ressurs, der seleksjonen favoriserer
karakterer som øker hannens evne til å bekjempe
andre hanner eller som øker attraksjonen for
hunnene. Seleksjonen kan også medføre
utviklingen av hormoner som øker konkurransevnen for å oppnå en attraktiv hunn. Den
seksuelle seleksjonen kan sies å omfatte: (a)
Interseksuell seleksjon (epigamic selection, mate
chice, amphiclexis), partnervalg, evnen individer
har til å selektere og velge seg en attraktiv
paringspartner; en form for seleksjon innen en
populasjon basert på sosial konkurranse for
paringspartner og da spesielt det ene kjønns
(særlig hunnens) selektive preferanse av partner
av motsatt kjønn. Hunner er antatt å foretrekke
paring med spesielle, ofte utseendemessig
ekstreme, hanner, hvis særtrekk da nedarves i
avkommet. Slik seleksjon antas å ha medvirket til
utviklingen av de overdrevne sekundære
kjønnskarakterene som man kan observere hos
enkelte fugl, fisker og pattedyr (spesielt hos
hanner i f.eks. paringsadferd, fargeprakt, fjærprakt eller gevir). Disse hannene har
gjennomgående vist seg å ha god helse, det er
derfor foreslått at dem med de f.eks. fineste
fjærdraktene blant fuglene, signaliserer at de er
sykdomsfri og mest resistent mot infeksjoner
(Hamilton-Zuk hypotesen). Seksuell seleksjon
regnes, som nevnt, som en spesiell form av
naturlig seleksjon og ikke en vesensforskjellig
prosess, den antas imidlertid også å kunne virke
mot den naturlige seleksjonen (Se: Courtship
(display)), og (b) intraseksuell seleksjon, konkurransen mellom individer av det samme kjønn
(spesielt hannene) om tilgang til paringspartnere,

en konkurranse som kan omfatte kontrollen over
særs fordelaktige territorier eller over et harem.
Karakteristikker som øker deres suksess i
paringen vil da kunne videreføres, uavhengig av
deres generelle verdi for overlevelse i kampen
om tilværelsen. Slike karakterer benyttes til enten
en mer eller mindre ekstrem hannlig oppvisning
(display) for å lokke hunnen (interseksuell
seleksjon) eller i rivaliseringen og kampene
mellom hannene (intraseksuell seleksjon), eller
på begge måter samtidig. Se: Natural selection
og Selection.
SEXUPAROUS: Som produserer hanner og
hunner enten gjennom seksuell reproduksjon
eller gjennom partenogenese.
S FACTOR: Se: Sedimentation factor.
S-G. (S-gg.): Forkortelse for: Underslekt. Se:
Subgenus.
SHADE: (1) Nyanse, liten forskjell, liten variasjon,
anelse; (2) Liten mengde, grad eller kvantitet, et
spor; (3) Delvis mørke, avtagende lysintensitet
som resultat av at lysstråler er fanget opp eller
dempet; (4) Skygge, sted som er beskyttet mot
direkte sollys og varme. Temperaturen i skyggen
(shade temperature) er den temperatur som
normalt måles ved meteorologiske observasjoner, dvs. en temperatur som er upåvirket av
direkte solinnstrålingen og nærliggende objekter;
(5) Del av et bilde som viser eller skildrer skygge
eller mørke; (6) Grader av grått, avtagende fargestyrke gjennom blanding med svart eller gjennom
avtagende belysning; (7) Ansiktsuttrykk av tristhet, tristesse eller ubehag. Se: Shadow.
SHADED MATRIX: Innen numerisk taksonomi,
grafisk fremstilling av relasjonene mellom OTU i
et gitt studium der de største likheter angis
gjennom mørkere skyggelegging. Se: OTU.
SHADOW: (1) Skygge, slagskygge, skyggebilde,
skygge (for), mørk form, område eller sted på et
bilde eller fotografi som skyldes at et objekt
blokkerer for lysstrålene. Skyggenes form og
tetthet kan generelt forklares ut fra geometrisk
optikk. Skygger kan være totale i tetthet (umbra)
eller ha forskjellige grader av tetthet (halvskygge,
penumbra); ved skyggenes kanter kan diffraksjonsfenomener oppstå og desto tydligere jo
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svakere lyshindringen er (Se: Diffraction); (2)
Gjenferd, fantom; (3) Ly, beskyttelse; (4) Antydning, anelse, en uvesentlig del eller mengde; (5)
Følge som skygge, følge og bevokte, samboer,
ledager eller kamerat; (6) Oppasser som vokter
en motspiller en rival; (7) Imitasjon, mindreverdig
versjon. Se: Shade.
SHAG: (1) Stritt hår, ragg, gjøre ragget; (2) Grov
lo, klær med lo på en side; (3) Floket hårmasse;
(4) Fugl tilknyttet skarvene (cormorants); (5)
Grovkuttet tobakk (shag tobacco).
SHALE: Leirskifer, skiferleire, spaltbar, laminert
sten som er dannet av leire (mudder, slam, dynn,
gytje, gjørme) og inneholder mineraler som er
hovedsakelig uforandret siden deponeringen.
SHAMLES: Slakterbu, slektehus, slakteri.
SHANNON-WIENER INDEX OF DIVERSITY (H,
D, Information index, Shannon-Weaver index):
Indeks for diversitet basert på informasjonsteori
som er benyttet blant økologer som mål på et
systems diversitet der det er for mange individer
til at alle kan undersøkes og identifiseres.
Indeksen som forutsetter at alle artene
forekommer i prøven og at de er tilfeldig samplet,
viser forholdet mellom arter og deres betydning
som f.eks. biomasse eller produktivitet innen ett
trofisk nivå eller samfunn. Indeksen (H) kan
kalkuleres etter følgende ligning: H = (pi)(lnpi),
der pi er sannsynligheten for at et individ tilhører
art i (antall individer av en art (i) i forhold til antall
individer i populasjonen, kan avledes fra p i = Ni/N
hvor Ni er antall individer tilstede av art i og N er
totalantall individer), ln er den naturlige logaritme
og  er summen av alle kalkulasjonene (fra i=1
til s) der s er totalantall arter. Minimumsnivået
oppstår hvis alle individene tilhører samme art,
maksimumsnivået hvis alle individene tilhører
forskjellige arter.
SHAPING: (1) Forme, skape, tilpasse, modifisere, gi en endelig form; (2) Bestemme,
forordne; (3) Innen zoologi, bruk av spesielle
kondisjoneringsteknikker for å lære dyr et
adferdsmønster som det tidligere ikke har
benyttet. Gjennom å forsterke gjennom belønning
enhver adferd som er i retning av det som
ønskes, kan en trene opp et dyr til mestring
(spesielt hvis adferden er innen den naturlige

funksjonen for det ønskede adferdsmønster). Se:
Conditioning, Reinforcement og Training.
SHEAR: (1) Klippe; (2) Innen genetikk, det å
fragmentere DNA molekyler til mindre enheter.
SHEATH: Trekk, skjede, et dekke som innelukker
en organisme, en del av en organisme eller et
organ. Se: Condom og Vaginate.
SHEDDER: (1) En som utgyter blod; (2) Skalldyr
som nettopp har skiftet skall; (3) Hunnlaks i
gytetiden.
SHEEP: (1) Sau, får, tamsau (Ovis aries), en art
innen familien sauer (Ovidae) som omfatter fem
arter (som igjen deles inn i raser (>1 400) og
rasevarianter med stor variasjon i utseendet).
Hannen kalles «bukk» eller «vær», hunnen
«sau» eller «søye», avkommet «lam» (eller
«jømre», «jømmer»; «jimmer» er ungsau som
ikke har lammet). Sauer og geiter er et tribus
(Caprini) i kvegfamilien (oksefamilien, slirehornfamilien) Bovidae i underfamilien Antilopinae,
som omfatter klovdyr (partåede hovdyr, Artiodactyla) med ca. 220 arter, f.eks. villkveg, bøfler,
bisoner, antiloper, gaseller, sauer og geiter og
deres slektninger. Alle arter bærer horn.
Kvegdyrenes nærmeste slektninger er søstergruppen, moskushjortene (Moschidae) (Se:
Lam); (2) Saueskinn.
SHEEP LIVER FLUKE: Se: Common liver fluke.
SHEEP LUNGWORM: Rundmarken Dictyocaulus filaria som infiserer lungene hos sau. Se:
Dictyocaulosis.
SHEEP MEASLES: Refererer til en infeksjon i
sau med larven (Cysticercus ovis) av bendelmarken Taenia ovis. Se: Taeniosis.
SHEET EROSION: Overflateerosjon, tap av et
mer eller mindre ensartet lag av overflatejord
over et større område pga. vannerosjon og
avrenning.
SHELF: (1) Hylle, avsats, fremspringende lag; (2)
Sandbanke, grunne, båe, rev (Se: Continental
shelf); (3) Grunnfjell.
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SHELFORD'S LAW OF TOLERANCE (Law of
tolerance): Shelfords (Victor Ernest Shelford,
1877-1968) toleranselov, loven som sier at en
arts tallrikhet og utbredelse kontrolleres av de
spesifikke faktorene som overstiger maksimums
eller minimums toleransegrense hos arten for
disse faktorene. Organismer kan tåle store
variasjoner i enkelte miljø- og omgivelsesfaktorer,
mens små forandringer i andre faktorer igjen kan
være kritiske og avgjørende for liv eller død.
Suksessen til en organisme avhenger derfor av
et kompleks av faktorer der de økologiske
maksimums- og minimumstoleransene for f.eks.
klima, topografi og biologiske behov, bestemmer
grensene for suksess og liv. Noen prinsipper som
kan utledes av denne loven, er: (a) Evnen til å
tolerere miljøfaktorer varier mellom arter, der
noen arter har stor toleranse for enkelte faktorer
og mindre toleranse igjen for andre faktorer, (b)
artene som viser stor toleranse, har større
utbredelse enn dem med liten toleranse, (c)
faktorer som er under optimum av behovet for en
art, kan redusere toleransen mot andre faktorer,
og (d) spesielt i reproduksjonsperioden er
miljøfaktorer kritiske og begrensende og med
størst påvirkning og betydning spesielt for de
reproduserende individene. Liebigs (Justus von
Liebig, 1803-1873) minimumslov og Shelfords
toleranselov, kan kombineres i en mer generell
lov over de begrensende faktorers virkninger på
de levende organismene. Prefikset stenorefererer til organismer tilpasset smale økologiske nisjer, f.eks. stenotermal (temperatur),
stenohydrisk (vann), stenohalin (saltholdighet),
stenofag (mat) og stenoøk (habitat), mens
prefikset eury- antyder organismer tilpasset vide
økologiske nisjer, f.eks. euryterm, euryhydrisk,
euryhalin, euryfag og euryøk. Organismene kan
også modifisere sine fysiske omgivelser for å
dempe variasjonene i de viktigste begrensende
miljøfaktorene. Økotyper (Se: Ecotype) er lokalt
tilpassete populasjoner av euryøke arter. Se:
Liebig's law of minimum.
SHELL: (1) Skall, skolm, belg, mantel, det harde,
ytre skallet rundt visse organismer, som (de
fleste) bløtdyr (sneglehus, skjell, muslingsskjell),
insekter og skilpadder, eller et tilsvarende ytre
dekke rundt et egg, nøtt eller frø, eller selve
materialet som et slikt skalldekke består av; (2)
Noe som ligner eller har form som et skall, et
deksel; (3) Prosjektil som inneholder en eksplosiv

ladning; (4) Adferd eller holdning som maskerer
ens ekte følelser eller beskytter mot en følt eller
ekte fare; (5) Innen fysikk, et sett av elektronskall
(orbitaler) som har tilnærmet samme energi og
som deler det samme, første kvantetall.
SHELL DISEASE: Se: Burned spot disease.
SHELLFISH: Skalldyr, bløtdyr, mollusk. Skalldyr
er en fellesbetegnelse for både skjell (muslinger)
og krepsdyr (Crustacea).
SHELTER: (1) Dekning, tilfluktsrom, struktur som
gir dekning og beskyttelse, spesielt mot været
(vind, sol, regn, etc.); (2) Institusjon som gir
midlertidig husrom for hjemløse, mennesker som
dyr; (3) Det å være beskyttet, skjermet, vernet;
(4) Det å gi beskyttelse; (5) Det å søke
beskyttelse, finne beskyttelse.
SHELTERBEDS: Kunstige habitater som er
anlagt ved å plante gress eller buskvekster for å
beskytte bakenforliggende områder for vind.
SHIELD: (1) Vern, forsvar, skjold, armert materiale for forsvar mot våpen; (2) Beskytter, person
som yter beskyttelse; (3) Beskyttende struktur
eller redskap mot skader av et eller annet slag;
(4) Innen geologi, de relativt stabile landskjoldene, landblokkene, som har vært relativt
uberørt av fjellkjededannelsene over meget lange
geologiske tidsrom (pre-Kambrisk berg) og som
utgjør de indre kjerneområdene i kontinentene (i
Europa, f.eks. det Baltiske skjold); (3) Skjold,
våpenskjold, emblem for identifikasjon av person
(navneskilt, badge) eller slekt (våpenskjold); (4)
Innen zoologi, beskyttende plater eller tilsvarende
harde deler som dekker kroppens bløtdeler; (5)
Innen laboratorier, blyskjoldene som er spesielt
bygget for å beskytte laboratoriepersonell mot
farlig stråling; (6) Innen fysikk, skjoldet av
beskyttende masse som omgir kjernen til
kjernereaktorer eller andre strålingskilder, og da
for å absorbere nøytroner eller annen farlig
utstråling.
SHIELD-SHAPED: Se: Clypeate.
SHIGELLOSIS: Shigellose, dysenteri, en vertsspesifikk sykdom på mennesket og andre
primater som skyldes Gram-negative bakterier
blant Enterobacteriaceae. Shigella dysenteriae
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(omfatter 10 serotyper) gir en sykdom ofte med
fatal utgang. Mennesket er også mottagelig for
andre Shigella-arter, særlig innen S. flexneri
gruppen (8 serotyper), S. sonnei (én serotype
med to faser) og S. schmidtii. S. boydii omfatter
15 serotyper. Se: Diseases of civilization og
Dysentery.
SHIFT (Internal translocation): Innen genetikk,
translokasjon eller flytting av et kromosomsegment fra et sted til et annet på det samme
kromosom.
SHIFTING BALANCE THEORY: En evolusjonsteori basert på et teroetisk, evolusjonært
landskap (fitness landscape), som sier at adaptiv
evolusjon kan skje raskest når en populasjon
oppdeles i mindre populasjoner, subpopulasjoner
med begrenset gen flyt seg imellom. Prosessen
er tenkt over tre trinn: Genetisk drift medfører at
en lokalt tilpasset subpopulasjon beveger seg
over en såkalt «adaptive valley» til foten av en
høyere såkalt «adaptive peak», for deretter
gjennom naturlig seleksjon, å øke tilpasningen til
den nye adaptive toppen som ender med at den
bedre tilpassede subpopulasjonen kan øke sin
utbredelse og utkonkurrere eller innkrysses med
andre subpopulasjoner som deretter sprer de nye
tilpasningene med generell økt fitness som et
resultat. Se: Adaptive peak, Gene flow og
Genetic drift.
SHIN: (1) Skinneben, legg, skank; (2) Klyve,
klatre (opp i).
SHINGLE: Singel, avrundet sten større enn 16
mm i diameter.
SHINGLES: Se: Herpes zoster.
SHIPWORM: Pælemark, pæleorm, en familie av
muslinger innen underklasse Heterodonta som
borer ganger i tre, kalkstin eller leire; de fleste
artene tilhører familiene Pholadidae og Xylophagidae. Eksempler på pælemark, er:
Treboreskjellet (Xylophaga dorsalis) som borer i
tømmer og annet treverk og kan gjøre stor skade,
Pholas dactylus i boreskjellfamilien (Pholadidae)
som borer i løs kalksten og blåleire lik
blåleireskjellet (Barnea candida); stenboreskjellet
(Hiatella artica) i familien Hiatellidae, borer i
kalksten og annet mykere bunnmateriale (kan

også feste seg til tang og tare med byssustråder).
Boremuslingene i slekten Lithophaga bruker ikke
skallene til å bore med, men etser hull i
kalkstenen med et kjertelsekret, en kalkløsende
syre. I de senere år har amerikansk boreskjell
(Petricola pholadiformis) spredt seg i Nordsjøen.
SHIVER: (1) Skjelve, hutre, kulse; (2) Gysing,
hutring, kuldegysing, ufrivillig muskulær skjelving
som kan skyldes lav omgivelsestemperatur, feber
eller frykt; (2) Vibrere, dirre; (3) Stump, splint; (4)
Splintre, bryte opp i mange mindre deler.
SHOAL (School): (1) Flokk, sverm, stim, en
større gruppe av fisk som svømmer sammen; (2)
Større antall av folk eller gjenstander; (3) Sandbanke, grunne, grunning.
SHOCK WAVE: Sjokkbølge, bølger av kompresjoner og fortynninger som oppstår i nærheten av
utstikkere, skarpe punkter eller ruheter i en eller
annen form for hindring som eksponeres for en
strøm av en sammentrykkbar substans (luft,
væske) ved høye hastigheter. De lokale
sammentrykninger og fortynninger som dannes i
substansen, er ikke umiddelbart reversible slik at
de sprer seg utover i substansen med en effekt
lik lydbølger.
SHORE: (1) Kyst, strand, elvebredd, bredden
langs et hav, sjø, innsjø eller elv; (2) Land,
landsbygd (shores); (3) Gå i land, gå på grunn.
SHOREBIRD: Strandfugl, vadere, små til
mellomstore fugler som opptrer hyppig på
strendene (orden Charadriiformes).
SHORELINE: Strandlinje, kontaktlinjen (eller
grensen) mellom en land- og en havoverflate
(ekvivalent med gjennomsnittshøyden ved høyvann) eller innsjøoverflate; til forskjell fra en
kystlinje (coastline) beskriver en strandlinje også
grensen mot innsjøer. Se: Coastline.
SHORE ZONATION: Strandsonering, inndelingen, soneringen, av strandområdet i sjøen i
adskilte soner der hver sone kan karakteriseres
ved en spesiell fauna og flora.
SHORT-DAY PLANT: Kortdagsplante, plante der
blomstringen igangsettes gjennom eksponering
mot korte dager, dvs. vanligvis mindre enn 12
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timers dagslys. Se: Long-day plant og Photoperiodism.
SHORT-LIVED: Flyktig, kortvarig. Se: Evanescent.
SHORT-SIGHT: Se: Myopia.
SHOTGUN: Haglgevær, jaktvåpen for mindre vilt
opptil rådyr og gaupe, med kort rekkevidde (25 35 m). Haglgevær produseres enløpet eller
dobbeltløpet (side-by-side eller over-og-under),
sammen med rifleløp som drilling eller kombinasjonsvåpen (bockbüchs).
SHOTGUN CLONING: Innen genetikk, refererer
til praksisen og klippe tilfeldig opp et større DNA
fragment i mindre deler for å kunne etter å ha
klonet resultatet av oppklippingen, studere de
individuelle klonene nærmere.
SHOWER: (1) Dusj, bad der vannet sprutes i fine
stråler fra et dusjhode; å dusje; (2) Byge, skur,
styrtregn, skybrudd, kort regnskyll eller haglbyge
av varierende intensitet. Skybrudd kan forekomme til alle årstider, men er mest vanlig på
våren eller sommeren når konveksjonsstrømmer
kan medføre maksimal vertikal vekst av såkalte
bygeskyer (cumulunimbus, fra 500 - 1 500 m
høyde) i ustabil luft. I enkelte områder gir
bygeskyer daglige skybrudd om ettermiddagen
mesteparten av året; (3) Fall av objekter fra
himmelen, lik et meteorregn eller høstblader; (4)
En gruppe av elementærpartikler og fotoner som
oppstår av nedslaget, støtet eller trykket, fra én
enkelt partikkel med høyt energinivå; (5) Fremviser; (6) Selskap holdt i ære for noen eller for en
gaveoverrekkelse.
SHREDDER: Oppklipper, makuleringmaskin,
maskin som benyttes til å bryte opp et materiale i
mindre biter ved help av en skjære-, rive- eller
knuseanordning.
SHREW: Spissmus (Soricidae), en familie innen
insekteterne (Eulipotyphla). I Norge forekommer
følgende arter: Vannspissmus (Neomys fodiens),
krattspissmus (Sorex araneus), lappspissmus
(Sorex caecutiens), taigaspissmus (Sorex
isodon), knøttspissmus (Sorex minutissimus) og
dvergspissmus (Sorex minutus).

SHRIMP (Prawn): Reke (infraorden Caridea), en
gruppe marine krepsdyr som tilhører tifotkrepsene (Decapoda) innen storkrepsene (Malacostraca, den mest artsrike gruppen av av
krepsdyr). Tifotkrepsene omfatter de mest kjente
krepsdyrene krabber (Pleocyemata), hummere
(Nephropidae) og reker som vanligvis er små dyr
som opptrer i stort antall. Forskjellige rekearter
holder til på forskjellige dyp både i havet og i
ferskvann. Gruppen Caridea omfatter nesten alle
reker som finnes i Norge; en annen gruppe
(Dendrobranchiata) kalles også «reker», men er
bare fjernt beslektet med de vanlige norske
rekene. Dypvannsreke eller såkalt kaldtvannsreke (Pandalus borealis), er den kommersielt viktigste krepsdyrarten og er den
rekearten som spises i Norge. Den lever på eller
like over (leir)bunnen mellom 50 - 600 m dyp og
utfører døgnvise migrasjoner opp i vannmassene
(beiteadferd) og årvisse gytevandringer til
grunnere områder. Arten er sirkumpolar, men
består muligens av to underarter: P. borealis
borealis i Atlanterhavet og P. boreali eous i
Stillehavet. Dypvannsreke klekkes som zoealarver og utvikler seg gjennom seks stadier før de
ser ut som små reker. Arten skifter kjønn fra hann
til hunn (protandrisk hermafroditt); kjønnsskiftet
skjer ved 1-3 års alder (reker blir 6 - 7 år gamle).
SHRINKAGE: (1) Svinn, krymping, kryping; (2)
Prosessen å krympe; (3) Reduksjon i verdi,
avskrivning; (4) Vekttap på grunn av en eller
annen prosess, f.eks. tap i kjøttproduksjon på
grunn av frakt og prosessering; (5) Tap på grunn
av tjuveri.
SHRIVEL: (1) Skrumpe inn, vissen, visne; (2)
Tape eller forårsake tap i intensitet eller vitalitet;
(3) Å bli eller gjøre mye mindre, svinne, færre,
avskrive, verdiforinge.
SHRUB: (1) Busk, kratt, lav, vanligvis flerstammet treplante; (2) Rense for kratt.
SHRUB LAYER: Busksjikt, vegetasjonssonen
under tresjiktet og over marksjiktet, og som har
en høyde på ca. én til fem meter. Se: Ground
layer og Tree layer.
SHUCK: (1) (Frø)belg, skall, skolm, hylster,
hams; (2) Noe av liten verdi (shucks).
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SHUGA: Sørpeklumper, avsetning av hvite isklumper, noen store, i en elv, dannet fra issørpe,
eventuelt fra bunnis som løsner og flyter opp.
SHUNT: (1) Shunt, en gren av en elektrisk strømledning; (2) Dreie av, vike til siden, kjøre eller
lede inntil siden eller inn på sidespor; sporskifter.

SIB MATING: Sib paring, paring mellom avkom
fra samme foreldre; bror-søster paring.

SIAL: Sial, den del av jordskorpen som består av
granitt og som er rik på silisium (SiO2) og
aluminium (Al) og som danner de kontinentale
jordskorpene. Se: Sima.

SIBSHIP: Se: Siblingship.

SIALAGOGUE: Stimulant for spyttsekresjon.
SIB: Slektning, blodsrelatert, beslektet (akin). Se:
Sibling.
SIBLICIDE: Siblicide, drap av en slektning eller
slektninger (siblings), et adferdsmønster som er
vanlig hos en rekke forskjellige dyregrupper. Se:
Fratricide og Infanticide.
SIBLING (Siblings, S, SIB): (1) Nært relaterte,
nært forbundet med, én av to eller flere ting som
er relaterte gjennom felles bånd eller karakterer;
(2) Sibling, én av to eller flere individer som har
én eller begge foreldre felles, bror eller søster,
søsken. Se: Sib.
SIBLING EFFECT: Effekten fenotypen av en SIB
har på adferden til en annen med tanke på
samarbeid eller konkurranse, noe som er et
resultat av at den ene utgjør en del av omgivelsene hvor den andre utvikler seg, Se:
Sibling.
SIBLINGSHIP (Sibship): Slektskapsforhold,
søsken, søskenforhold, alle siblingene i en
familie eller de likestilte relasjonene mellom
siblinger. Se: Siblings.
SIBLING SPECIES (Aphanic species, Cryptic
species, Species pair, Twin species): Søskenarter, siblings, par eller grupper av nært relaterte
og vanligvis sympatriske arter som er morfologisk
uadskillelige (eller nesten så), men genetisk
distinkte og reproduksjonsmessig isolerte og
derfor kvalifiserer til å være arter. Antagelig er
søsterarter resultatet av nyere artsdannelsesprosesser. Se: Sibling.

SIB POLLINATING: Sib pollinering, bestøvning
av en plante med pollen fra en annen plante med
samme foreldre.

SIC: Dette, således, på denne måte, slik står det
virkelig; benyttet for å antyde at siteringen er
korrekt og at et eller annet spesielt, virkelig er
skrevet eller ment slik.
SICCATIVE: Sikkativ, tørkemiddel, som forårsaker eller fremmer tørking, stoff tilsatt maling
eller medisiner for å øke tørkeprosessen.
SICCIDESERTA: Sandørkener.
SICCOCOLOUS: Som lever i tørre, regnfattige
habitater.
SICK: (1) Sykelig, dårlig, kvalm, uvel, sjøsyk,
kraftesløs, syk med dårlig helse; (2) Matt, lei, trøtt
og kei, syk av det hele; (3) Makabert; (4) Mentalt
syk, forstyrret; (5) Skadelig, morbid, sarkastisk;
syk vits, syk forbrytelse; (6) Åndelig eller moralsk
usunt, korrupt; (7) Dypt stresset, sjokkert, syk av
engstelse eller sterke følelser (8) Har behov for
reparasjoner; (9) Uheldig, helseskadelig miljø;
(10) Som slang: Utmerket, fremragende utført.
SICKEN: Sykne hen, bli syk, få kvalme, bli uvel,
få vondt.
SICLE: Sigd, krumkniv.
SICKLE-CELL ANEMIA: Sigdcelleanemi, sykdom som er vanlig hos enkelte folkegrupper hvor
malaria er utbredt. Årsaken er en punktmutasjon i
genet som koder for ß-hemoglobin (valin
istedenfor glutaminsyre ved posisjon 6 som
medfører at det endrete hemoglobinet (sickle
hemoglobin, HbS) krystalliserer lett ved lave O2
nivåer. Erytrocytter fra homozygote forandrer
derfor utseende til sickle-formede celler ved lave
oksygen nivåer. Disse cellene festner i kapillærene eller blir ødelagte, noe som fører til en
dødelig anemi. I heterozygote blir bakdelen med
et unormalt hemoglobin oppveiet av økt resistens
mot Plasmodium falciparum malaria. De hetero-
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zygote individene bidrar derfor til opprettholdelsen av den uvanlig høye frekvensen av en
dødelig sykdom. Fenomenet er et klassisk
eksempel på naturlig seleksjon under arbeid. Se:
Polymorphism.

SIDEROTROPHIC: Siderotrofisk,
som er rike på oppløst jern.

SICKLE-CELL TRAIT: Fenotype karakterisert
gjennom «sickling» av de røde blodcellene ved
lavt oksygen nivå. Fenotypen er bestemt ved
heterozygositeten for allelet som er ansvarlig for
sigdcelleanemi. Se: Sickle-cell anemia.

SIEMENS (S): Siemens, SI enheten for måling av
elektrisk ledningsevne (konduktans, conductance), definert som 1 S = -1 = 1 A/V, der A er
ampére (strøstyrke) og V er volt (spenning). Den
inverse størrelsen er resistans (elektrisk
motstand) og måles i Ohm (Ω). Se: Conductance,
Ohm, Ohm’s law og SI.

SICKNESS: (1) Illebefinnende, matthet, vemmelse, kraftesløshet, dårlig helse, tilstanden å
være svekket, syk (illness); (2) Sykdom, en
spesiell sykdom (malady); (3) Kvalme, brekninger
(nausea); (4) En skadelig eller uheldig tilstand.
SIDE CHAIN: Sidekjede, en kjemisk gruppe som
oftest har en kjede-lignende struktur, og som er
festet til en hovedkjede eller et ring-formet
molekyl. Se: Amino acid.
SIDEREAL: Siderisk, stjerne-.
SIDEREAL DAY: Siderisk dag, tidsintervallet
som tilsvarer en komplett rotasjon av jorden i
forhold til verdensrommet (stjernene). En siderisk
dag er på 23 timer, 56 minutter og 4,09 sekunder.
Med andre ord, nesten 4 minutter kortere enn et
gjennomsnittlig døgn. Siderisk tid er et tidssystem
som astronomer benytter for å lokalisere himmellegemer ved hjelp av koordinater for å rette inn
teleskopet korrekt dit man ønsker, og som er
basert på en tidsskala basert på jordens
rotasjonsrate målt relativt til de fikserte stjernene.
Se: Sidereal year, Solar day og Time.
SIDEREAL YEAR: Siderisk år, tiden det tar for
solen å gjennomføre en komplett bane rundt
solen med referanse til stjernene (365 dager, 6
timer, 9 minutter og 9,54 sekunder; ett år består
av 365,2564 siderisk dager). Se: Sidereal day og
Time.
SIDEROPHILOUS: Siderofilisk, det å leve og
trives i jernrike medier.
SIDEROCYTES: Siderocytter, unormale erytrocytter som inneholder granula med jern i mitokondriene.

von SIEBOLD'S
Heterophyosis.

FLUKE

vannmasser

INFECTION:

Se:

SIEVE (Strainer): (1) Sil, såld, sikt, innretning
med en påspent tekstil, plastikk eller metall duk
(sieve cloth) for å fjerne partikulært stoff fra en
væske.
SIEVERT (Sv): Sievert, SI enhet for mengden
ioniserende stråling (dose ekvivalent, H) som
trengs for å produsere samme biologiske effekt
som én rad av høy-energetisk X-stråling: 1 Sv =
1 Jkg-1 x WR (Sv tilsvarer den ekvivalente
biologiske effekt av påvirkningen av 1 joule
strålingsenergi per kilogram kroppsvev (1 Sv er
ekvivalent med 100 rem, en tidligere enhet); 1
Gray (Gy) er den fysiske mengde tilsvarende 1
Jkg-1). Forskjellige typer av stråling gir forskjellige
effekter i biologisk vev, derfor brukes dose
ekvivalent der absorbert dose multipliseres med
en stipulert dimensjonsløs faktor (WR). Se:
Ionizing radiation og Radiations units.
SIGHT: (1) Øyne, syn, synsevne, prosessen,
evnen eller funksjonen å se, øyets evne til å
registrere elektromagnetiske bølger i form av lys
og derav lage et bilde av omgivelsene; (2)
Turistattraksjon, severdighet, ting verd å se,
utsikt; (3) Observasjon, observere, se, få syn på,
skue, sanse et objekt med synet; (4) Sikte,
redskap som hjelper øyet i å sikte på eller finne
retningen til et objekt; (5) Observere; (6)
Synsvidde, synsområde, ute av syne; (6) Nærmeste fremtid, ingen løsning i sikte, miste
hensikten av syne.
SIGLUM: (1) Navn på virus laget av få bokstaver;
(2) Tegn, bokstaver, forkortelser eller andre
symboler som står for et ord eller navn, spesielt i
et gammelt redigert manuskript, eller på en mynt
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eller medalje (skrift på gammel eller middelalders
latin).
SIGMA () FACTOR: Sigma faktor, et protein
molekyl som er én av de fem distinkte underenhetene av RNA polymerase hos prokaryoter.
RNA polymerase uten sigma, kalles coreenzyme, med sigma, holoenzyme.
SIGMOID Sigmoidal): Kurvet i to retninger lik en
«S».
SIGMOID GROWTH CURVE (Sigmoidal, Sigmoid curve, S-Shaped growth curve): Sigmoid
vekst kurve, en S-formet vekstform og spesielt for
en art som kommer inn i et nytt område, der
populasjonstettheten først øker sakte (den
positive vekstfasen), for så å øke raskere og
nærme seg en eksponentiell vekstrate (J-formet
vekstkurve) for deretter å avta (negativ vekstfase)
til veksten opphører og populasjonen stabiliserer
seg. Se: Population growth og S-Shaped growth
curve.
SIGN: (1) Tegn, vink, varsel som viser til tilstedeværelsen av noe, en ting, tilstand eller kvalitet;
(2) Aktivitet, en bevegelse for å overføre en
kommando, en idé eller informasjon; (3) Merke,
annonse, en struktur som averterer eller
identifiserer en ting eller et sted; (4) Symptom,
objektivt, fysisk tegn eller bevis på noe unormalt,
en sykdom (Se: Signs of disease); (5) Underskrive, undertegne; (6) Symbol, noe som står for
en operasjon, et ord eller frase; (7) Spor eller
levning.
SIGNAL: (1) Signal, signal-, indikator eller signal
for kommunikasjon av en hendelse eller fenomen, eller selve budskapet kommunisert fra et
sted til et annet; (2) Noe som starter, initierer, en
handling; (3) Innen etologi, enhver adferd som
overfører signal fra et individ til et annet. Hos dyr
kan et signal være optisk (basert på lys), akustisk
(basert på lyd), kjemisk (basert på feromoner),
føling (basert på berøring) eller elektrisk (basert
på strøm). Kroppspositurer kan også betraktes
som signaler (selv om det i sitt vesen er basert
på lys); (4) Innen fysikk, informasjon i elektroniske kretser eller systemer (telekommunikasjon) i form av variable mengder (elektrisk
spenning, impulser, lysintensitet) som representerer kodet informasjon (budskap, bilde, lyd),

eller tilsvarende sekvenser av digitale verdier i
computere. Signalnivået refererer til høyden eller
størrelsen på signalet målt et eller annet sted
under overføringen og da vanligvis med referanse til en eller annen valgt verdi.
SIGNAL TRANSDUCTION: (1) Omformingen av
signaler fra en fysisk eller kjemisk form til en
annen, f.eks. omformingen av elektriske signaler i
en radio eller mobil, til lydbølger; (2) Innen
biologi, omformingen av sansestimuli til nerveimpulser, eller enhver process der en celle
forandrer en type stimulus til en annen type. De
fleste signal transduksjonene er suksessive prosesser og sekvenser av intracellulære reaksjoner
(signal transduction pathways) styrt av enzymer
og andre budbringere (Se: Second messengers).
SIGN MUTATION: Se: Frameshift mutation.
SIGNALING BEHAVIOUR: Se: Display.
SIGNATURE: (1) Signatur, navnet skrevet av en
selv, eller det å skrive navnet; (2) Distinkt merke,
karakteristikk eller symbol benyttet for å indikere
en identitet, eller for valg av en spesiell verdi eller
tolkning; (3) Tegn som viser til en nøkkel, eller et
gitt tempo; (4) Bokstav, tall eller symbol som
sidehenvisninger i en bok; (5) Den delen av
legens resept som er pasientens bruksanvisning.
SIGNIFICANCE (TEST): (1) Signifikans, viktighet, betydning, betydelse; (2) Statistisk signifikans, kalkulasjon som viser i hvilken grad en
hypotese kan godtas; signifikanstesten avgjør om
en forskjell mellom en ventet verdi (etter
hypotesen) og den observerte verdien er liten
nok til å kunne tilskrives tilfeldigheter. Hypotesen
er akseptabel hvis den kalkulerte sannsynligheten overgår en gitt verdi, kalt signifikansnivået.
Hvis signifikansnivået er <0,05 % (ved et 95 %
konfidensintervall) er resultatet statistisk signifikant, hvis resultatet er <0,01 % (ved et 99 %
konfidensintervall) er resultatet høyst signifikant.
Se: Confidence limits og Hypothesis.
SIGNIFICANT: (1) Signifikant, betydelig, stor
mengde, kvantitet; (2) Signifikant, viktig,
betydningsfull, som har eller er antatt å ha
betydelig effekt; (3) Betegnende, talende, det å
uttrykke en viktig mening, eller ha ikke-verbal
mening; (4) Bemerkelsesverdig, megetsigende;
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(5) Observasjoner eller forekomster som er for
nært korrelerte til og skyldes sjanse og derfor
viser til en systematisk relasjon; sannsynlig
forårsaket av annet enn sjanse. Se: Insignificant.

SILENT: (1) Støyfritt, lydløst, stille, markert
fravær av bråk eller lyder; (2) Stum, taus, lydløs,
usagt, uuttalt, uten fonetisk verdi; (3) Inaktivt; (4)
Produserer ingen tegn på symptomer.

SIGNS OF DISEASE: Sykdomstegn, synlige,
observerbare tegn på sykdom. Se: Symptoms of
disease.

SILENT ALLELE: Se: Null allele.

SIGN STIMULUS (Key stimulus, Releaser):
Nøkkelstimulus, den delen av en stimulus som er
nødvendig (og tilstrekkelig) til å gi en adferdsmessig respons hos et dyr; en mer eller mindre
kompleks stimulus som et dyr mottar fra
omgivelsene som alene kan fungere som utløser
av et gitt adferdsmønster. Hvis nøkkelstimulusen
er et sosialt kommunikasjonssignal, kalles det en
nøkkelutløser (Se: Releaser). Da et dyr mottar en
enorm mengde stimuli fra omgivelsene til enhver
tid, vil den selektive responsen på en nøkkelstimulus kreve en stor grad av bortfiltrering
(stimulus filtrering) av mindre viktige stimuli.
Filtreringen kan forekomme i nerveorganet eller i
det sentrale nervesystemet. Se: Releaser og
Releasing mechanism.

SILENT GENE: Gen som mangler promotor, men
som kan aktiveres ved at f.eks. en sekvens med
promotor innlemmes i nærheten av den uutrykte
kodende sekvensen. Se: Promoter.

SILAGE: Silo fòr, ensilasje, krøttermat, grønne
planter lagret i silo, anaerobisk lagring av kuttet
gress og andre planter som gjæres og preserveres. Bakterier (særlig Lactobacillus spp.) som
er til stede på vegetasjonen og/eller i siloen,
metaboliserer plantesukkeret (særlig glukose,
fruktose og sukrose) primært gjennom melkesyre
gjæring (Se: Lactic acid fermentation) som
medfører et fall i pH (til ca. 4,0) som inhiberer
forskjellige andre gjæringsbakterier (særlig
Clostridium spp. og Listeria monocytogenes).
Dette hjelper på å bevare næringsverdien i silo
fòret. Prosessen kan ta 1 - 4 måneder. Silo fòr er
meget forurensende og giftig for fisk kommer det
ut i mindre elver og vann.
SILENCE: (1) Taushet, kvaliteten eller tilstanden
å holde seg rolig, taus; (2) Stillhet, fravær av lyd,
tidsperiode uten bråk, tale eller lyd, tyst og stille;
(3) Bringe til taushet, forstumme, få til å tie,
målbinde, døyve, nekte å snakke ut, svikt i å tale.
SILENCER SEQUENCE (ELEMENT): Se: Enhancer sequence (element).

SILENT DNA: Se: Intron.

SILENT MUTANT (Silent mutation): En
mutasjon i den genetiske koden (DNA) som ikke
medfører noen påvisbar effekt på organismens
fenotype; en spesiell form for nøytral mutasjon.
Se: Null allele.
SILENT SECTION: Innen genetikk, ethvert
genetisk segment hvis funkjon ikke er kjent.
SILICATE: Silikat, kiselksurt salt. Silikater er en
fellesbetegnelse på oksygenforbindelser av silisium, salter og estere av hypotetiske kiselsyrer
(silisiumoksidhydrater) som har en meget varierende sammensetning. De enkleste er ortosilikater
som kan tenkes avledet av ortokiselsyre (H4SiO4)
ved å erstatte hydrogenatomene med metaller.
Silikater utgjør den mest omfattende del av
jordskorpen (nesten 90 %) og omfatter ca. 1/3 av
alle mineralene (dvs. silisium (Si) og oksygen (O)
kombinert med andre gunnstoffer som f.eks. Ca,
Mg og Al). Det finnes seks hovedgrupper av
silikater. Den strukturelle hovedenheten for alle
disse silikatmineralene er tetrahedronet SiO4.
SILICEOUS: Som inkroporerer silisium. Se:
Silicon.
SILICIFICATION: Silisifisering, prosessen der
grunnstoffet silisium (Si, atomnummer 14) i form
av silika (SiO2) føres inn i et materiale og helt
eller delvis erstatter det med kvarts, opal eller
kalsedon. Skjer det gjennom utfelling som
sement i porene omkring kornene i et klastisk
sediment, vil sedimentet herdnes til en fast
bergart. I kalksten kan porevann løse opp SiO 2
fra svamper og andre organismer med tynne
kiselskall, og felle det ut igjen andre steder som
kiselsten (Se: Chert) og flint (Se: Flint). I
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malmgeologien be-trakter man silifisering som en
omvandlingstype, kjennetegnet ved at den har
fått et økt innhold av kvarts eller kryptokrystallin
kvarts.
SILICOLOUS: Som lever i jord rik på silisium og
silikater, eller det å vokse på flint.
SILICON: Silisium (Si), kisel, metalloid grunnstoff
som hører til gruppe IV i grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 14, atommasse (u)
28,086, smeltepunkt 1 410oC og kokepunkt 2
355oC. Silisium er det andre mest vanlige
grunnstoff i jordskorpen (utgjør ca. 25 % av
vekten) og forekommer i forskjellige former av
silisium(IV)oksid (f.eks. kvarts) og i silikatene.
Silisium kan opptre med en diamant-lignende
krystallstruktur, men også i en amorf form.
Silisium er mindre reaktivt enn karbon. Silikon
refererer til forskjellige polymerer av silisium og
oksygen der organiske grupper er festet til silikon
atomene. Silikon kan forekomme både som
væske og i gummiform. Se: Silicones.
SILICONES: Silikoner, samlebetegnelse på en
stor gruppe oligomerer og polymerer basert på
organiske modifikasjoner av en silisium-oksygenforbindelse, dvs. den strukturelle enheten R2SiO,
der R står for den organiske gruppen. Silikoner er
hovedsakelig fysisk inerte forbindelser som er
kjennetegnet med stor termisk stabilitet, stor
smøreevne (lubricity), ekstrem vannavvisning og
med ekstrem stor variasjon i form og anvendelse.
Se: Silicon.
SILICOSIS: Se: Fibrosis.
SILIQUUS: Som en belg.
SILK: Silke, en sekresjon fra bakkroppen på
visse insekter som herder så raskt etter
utskillelsen at den kan danne en lang kontinuelig
tråd.
SILT (Course mud): Silt, dynn, mudder, slam,
bunnslam, meget fin sedimenttype der partikkelstørrelsen er fra 4 til 62 m i diameter, dvs. som
har en størrelse mellom leire (clay) og mudder
(mud) (eller sand, sand). Vanligvis forekommer
silt som en våt blanding av partikler. Se: Boulder,
Clay, Cobble, Gravel, Pebble, Sand og Soil.

SILT LOAD: Den mengde partikulært materiale
som fraktes suspendert i elver og bekker. Se:
Bed load.
SILURIAN (PERIOD): Silur, geologisk periode i
de Palaeozoiske æra (Paleozoic Era; 443 - 417
millioner år siden) som etterfølger Ordovicium og
varer til Devon. På den tiden var livet vesentlig
marint, men de første landplanter begynte å
dukke opp i slutten av perioden. De første
korallrevene ble dannet i havet og fisker med
kjever begynte å dukke opp på denne tiden i
fossilrekkene. Den kaledonske fjellkjede-dannelsen var på sitt mest intense i slutten av denne
perioden. Se: Geological time scale.
SILVAN (Sylvan): (1) Skog-, som er relatert til
eller karakteristisk for skogsområder; (2)
Lokalisert i eller som bebor skogsomårder; (3)
Trerikt, skogrikt (wooded).
SILVER: (1) Sølvpenger, av sølv, sølvfarget,
sølvblank, forsølve; (2) Sølv (Ag), hvitt glansfyllt,
bløtt metallisk overgangsgrunnstoff med atomnummer 47, atommasse (u) 107,87, smeltepunkt
961,93oC og kokepunkt 2 212oC. Sølv finnes som
rent grunnstoff i naturen, som mineralet argentitt
(Ag2S) og som trådsølv (AgCl). Det forekommer
også i årer med bly og kobber og utvinnes som et
biprodukt gjennom rensningen av disse
grunnstoffene. Sølv har et stort anvendelsesområde, og brukes i smykkeindustrien, i bestikk,
ca. 40 % brukes til fotografering og 25 % til elektriske artikler. Fordi sølv er bakteriedrepende
benyttes det i økende grad i medisinske
preparater. Kjemisk sett er sølv mindre reaktivt
enn kobber. Sølv oksiderer ikke i luften, men
svertes av svovelvannstoff som alltid forekommer
i atmosfæren; en svart hinne av sølvsulfid
dannes når sølv anløper pga. av tilstedeværelsen
av svovelsubstanser. I Norge der sølv har blitt
utvunnet siden 1632 (på Kongsberg), påbød
Haakon V stempling av sølv så tidlig som i 1314.
Stemplet var en garanti fra sølvsmeden om at
varen var av riktig kvalitet. Fordi sølvet er et bløtt
metall, må det blandes eller legeres med andre
metaller før det kan benyttes i smykker eller
bestikk. I Norge benyttes to forskjellige legeringer: 830 og 925, den førstnevnte som er mest
vanlig, betyr at det er 830 tusendeler sølv og 170
tusendeler kobber, mens den andre betyr at det
er 925 tusendeler sølv og 75 tusendeler kobber.
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925 kalles Sterling og benyttes spesielt til
emaljeprodukter. I Norge er det forbudt å selge
varer som sølv hvis de inneholder mindre enn
830 tusendeler sølv. Verdensproduksjonen av
sølv er ca. 7 600 tonn i året. Sølvet har også høy
gjenvinningsgrad. De største sølvprodusentene
er Mexico, tidligere Sovjetunionen, Peru, Canada
og USA. Rent sølv er svært mykt, og 1 cm3 kan
trekkes ut til en 1 600 meter lang tråd.
SILVICULTURAL: Skogbruk, forst-. Silviculture,
forstvitenskap.
SILVICOLOUS: Se: Sylvestral.
SILVICS: Studiet av skogstrær. Se: Silvan.
SILVICULTURE: Skogsforvaltning, forvaltningen
og utnyttingen av skogsområdene.
SIMA: Sima, berget som danner jordskorpen
under havet og under den øvre skorpen. Sima er
rikt på silisium (Si) og magnesium (Mg), derav
navnet. Sima er tettere og mer plastisk enn sial
som enkelte steder dekker sima, men der sial
mangler utgjør sima mesteparten av jordskorpen,
og da spesielt havbunnen (repre-senterer
havskorpen). Se: Sial.
SIMIAN: Ape-, ape-lignende, relatert til,
karakteristisk for eller som ligner en apekatt eller
ape, mennesket inkludert (underorden Anthropoidea).
SIMILARITY: (1) Likhet, kvaliteten eller tilstanden
å være lik, formlik (resemblance); (2) Likeverdighet, korresponderende likhetstrekk (equivalence); (3) Generelt, mål på likheten mellom to
objekter, vanligvis som sett i en skala fra 1 til 0.
SIMILARITY COEFFICIENT (C): Likhetskoeffisient, mål for likheten i to prøver eller i artssammensetningen i to samfunn. Økologen,
taksonomen og botanikeren H. A. Gleason (1882
- 1975) målte likheten som C = 2W/(a + b), hvor a
og b er målene på mengden av artene som
finnes i de to enhetene som sammenlignes, og W
er summen av den minste verdien for de artene
som er felles for begge enheter. Total likhet gir 1,
total ulikhet 0. Se: Affinity index og Kulezinski's
coefficient.

SIMILARITY TEST: Likhetstest, en test innen
kladistikk for primær homologi, dvs. der to
karakterer for å være like må være homologe i
både morfologi, anatomi og topografisk posisjon.
SIMILIS: (1 Lik, som ligner, det å ha karakterer
eller karaktertrekk som er like, sammenlignbare;
(2) Geometriske figurer som har samme form,
men som kan variere i størrelse, rotasjonsplan
eller posisjon; som har like vinkler og proporsjonelle linjesegmenter.
SIMPLE: (1) Ulærd, ulærd person, uvitende; (2)
Enkel, lett, lettfattelig, det å ha få deler, detaljer,
sammensatt av kun én ting eller del; (3) Liketil,
naturlig, endefrem, (4) Innen biologi, primitiv,
uten tillegg eller videre modifiseringer; (5) Uten
oppdeling eller forgrening, usammensatt; (6) Klar,
jevn, (7) Innlysende, lett å forstå, gjøre og utføre;
(8) Grei, enfoldig, naiv, troskyldig; (9) Dumrian,
liten intelligens, utdannelse eller erfaring; (10)
Enkel herkomst, lav rang, status; (11) Manglende
ornamentering, pynt eller utbrodering, ingen
luksus; (7) Ikke pretensiøs, ikke listig eller slu.
SIMPLE EYE: Enkeltøye, øye som består av kun
en enkelt linse (ocellus). Slike øyer som er antatt
kun å registrere lysintensiteten, forekommer bl.a.
hos voksne insekter og i larvestadiet til hemimetabole insekter. Se: Compound eye.
SIMPLE INTEREST: Se: Linear growth.
SIMPLIFICATION: Forenkling. Simplify, gjøre
noe enklere eller lettere å forstå.
SIMPSON'S INDEX: Simpsons indeks, en indeks
(D) for diversitet basert på sannsynligheten for å
utplukke tilfeldig to forskjellige arter i et samfunn,
kalkulert som D = 1 - (Pi )2 hvor Pi er andelen
individer av art i i et samfunn av s arter.
SIMULATE: (1) Foregi, forestille, late som,
etterligne, simulere, spille, anta beskyttelseslikhet med for å forlede, narre eller villede; (2)
Lage en imitasjon av eller substitutt for noe; (3)
Lage en modell eller representasjon av f.eks. et
fysisk system eller spesiell situasjon; (4)
Simulation, simulering, en metode for å representere eller imitere et virkelig eller reelt system i
abstrakt form, spesielt gjennom å konstruere
simuleringsmodeller. En simuleringsmodell (sim-
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ulation model) er enten en fysisk modell (mindre
modell av et objekt) eller en matematisk modell
som er konstruert for å eksperimentere med
funksjonen av et system. En computer benyttes
vanligvis for beregningene, kalkuleringene, derfor
kalles dette ofte computer simulering; (3) Hykle,
fingere.
SIMULATOR: Simulator, innretning eller system
som utfører simuleringer og som (vanligvis)
kontrolleres ved hjelp av en computer. En
simulator etterligner adferden til et annet system
eller innretning, men er konstruert slik at den er
enklere, billigere og mer hensiktsmessig å bruke
enn det naturlige systemet. Simulatorer løser ofte
komplekse problemer slik som værmeldinger
eller kan benyttes som treningsapparater slik
som flysimulatorer eller for å lette formgivningsprosesser.
SIMULIIDAE (Black-flies, Buffalo gnats):
Knottfamilien, små mygg, tovinger i orden Diptera
der hunnen hos visse av de over 1 300 artene
som finnes i verden, er blodsugere. Noen arter
kan spre alvorlige sykdommer; Similium
damnosum i Afrika smitter elveblindhet (en
rundmark i slekten Oncocera) til mennesket (de
voksne befinner seg aldri langt fra rennende vann
der larvestadiene lever). Omtrent 50 arter er kjent
i Norge, blant disse er tuneflua (S. truncatum)
den mest plagsomme og berømte. Sviknottene
som også kalles knott enkelte steder, og omfatter
rundt 75 arter i Norge, hører til en annen familie
(Ceratopogonidae).
SIMULTANEOUS: Som er samtidig. Se: Homochronous.
SIMULTANEOUS HERMAPHRODITE: Se: Protandry og Synchronous hermaphrodite.
SIMULTANEOUS KEY: Bestemmelsesnøkkel
der den ukjente arten sammenlignes med alle
andre arter på samme tid, noe som sikrer en
bestemmelse i løpet av kun én sammenligning.
Se: Dichotomous key.

SINE: (1) Uten (latin); (2) Sinus (α), trigonometrisk funksjon som er lik forholdet i en
rettvinklet trekant, mellom lengden på en side (a)
motsatt den aktuelle vinkelen (α) og lengden på
den lengste siden (h, hypotenusen) (sin (α) = a/h)
(Se: Sinus og Sinusoidal); (3) SINE (Short Interspersed Element), en klasse av hyppig gjentatte
nukleinsyresekvenser med færre enn 500
basepar og som finnes i mange tusen kopier i
genomet; enhver klasse av gjentatt DNA (Se:
Repetitive DNA) i eukaryoter som omfatter tallrike
(>105) kopier av relativt korte sekvenser moderat
spredt rundt i genomet. Disse sekvensene
oversettes ikke til protein og forekommer mest i
intronene (Se: Intron); (3) Sine curve,
sinuskurven, sinusoiden (y = asin bx, der a og b
er konstanter), en ubegrenset, jevnt buet
bølgelinje som representerer en kontinuerlig
oscillasjon; grafisk fremstilling av de to
trigonometriske funksjonene sin(x) og cos(x) som
begge utgjør projeksjonen av et punkts
bevegelse langs en sirkel.
SINE NUMERO (S.n.): Uten tall, unummerert.
SINE TYPE (Sin typo): Innen taksonomisk
nomenklatur: Uten type. Se: Type.
SINGING: (1) Synging, det å lage musikalske
lyder, tonal musikk og rytmer, ved hjelp av
stemmen; (2) Innen akustikk, uønskede, selvopprettholdende oscilleringer i et system for kommunikasjon, spesielt i forbindelse med telefonlinjer.
SINGLE (Unpaired): (1) Enkelt, enkeltvis, alene,
ikke ledsaget av en annen eller noen andre; (2)
Usammensatt, ubrutt, ikke delt; (3) Eneste,
enslig, adskilt fra andre, individuell og distinkt; (3)
Konstruert for å huse kun én person eller ting; (4)
Ugift, singel, uten romantisk forhold (Se: Paired);
(5) Innen botanikk, har kun én blomst, blomsterstand eller rad med kronblad.
SINGLE-BROODED: Det å legge kun ett kull i
løpet av hekketiden. Se: Replacement.
SINGLE-COPY DNA: Se: Unique DNA.

SINANTHROPUS PEKINENSIS: Navn gitt fossiler av et tidlig menneske funnet nær Peking
(Beijing) og som nå er ført til Homo erectus.

SINGLE-GENE DISORDER: Arvelig feil som
skyldes ett mutant allel i et enkelt gen; arvelig feil
som forårsaker bl.a. Retinoblastoma (en sjelden
kreftform i øyet), sigdcelleanemi (recessivt ned-
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arvet blodsykdom) og Duchenne muscular
dystrophy (progressiv muskel degenerasjon).
SINGLE-LINE (ORIGIN) EVOLUTION: Se: Anagenesis.
SINGLE
NUCLEOTIDE
POLYMORPHISM
(SNP): DNA sekvensvariasjoner, variasjon i et
enkelt basepar i en DNA sekvens; baseparene
som forekommer er A (adenin) paret med T
(tymin), og G (guanin) paret med C (cytosin). Se:
Mutation, Polymorphism og Single-gene disorder.
SINGLE SPECIES HYPOTHESIS: En hypotese
om menneskets evolusjon der menneskets
nærmeste arter, Australopithecus, Homo habilis
og H. erectus, representerer trinn i en ubrutt
utviklingslinje som fører frem til det moderne
mennesket H. sapiens. Hypotesen er forkastet da
A. boisei, H. habilis og H. erectus er funnet i
samme områder og alle estimert til å være ca.
1,8 millioner år gamle. Med andre ord, tre arter
av hominider som levet samtidig, viser at
hominidene utviklet seg som et «forgrenet tre»,
som de fleste andre arter.
SINGLE-STRAND BREAK: Enkelt-tråd brudd,
brudd i fosfat-sukker rekken kun i den ene av de
to trådene i et to-trådet DNA (DNA duplex), i
motsetning til brudd i begge trådene (doublestrand break).
SINGLE-STRANDED DNA: Enkelttrådet DNA,
en form av DNA som ikke er base-paret med en
annen tråd av DNA (eller RNA), og derfor kan
hybridisere med andre passende polynukleotider.
Enkelttrådet DNA forekommer i enkelte bakterier
og virus, og utgjør vanligvis en kovalent bundet
sirkel.
SINGLE VARIATION: Innen evolusjon, refererer
til raske (saltatory) forandringer som i ett
utviklingstrinn (single variation) kan skape nye
former og arter istedenfor gjennom en gradvis
evolusjon som forfektet av Darwinismen.
SINGULAR: (1) Singularis, entall, eneste, enslig,
være kun én; (2) Enestående, ualminnelig, unik,
den eneste av sitt slag; (3) Uvanlig, sjelden,
underlig, rar, besynderlig, utenom det ordinære,
spesielt det å være eksepsjonelt god, enestående, bemerkelsesverdig; (4) Individuell,

relatert til noe spesifikt til forskjell fra noe
generelt; (5) Relatert til eller det å utgjøre et
substantiv, pronomen eller adjektv som viser til
én person eller ting eller mange ting som
tilsammen utgjør en enhet.
SINISTRAL: Venstre, venstredreid, venstrevendt,
venstresnodd, keivhendt. Se: Dextral.
SINISTRON: Den venstre siden av kroppen.
SINISTRORSE: En organisme som er spiralaktig
vridd eller snodd mot venstre.
SINK (Buffering reservoir): (1) Synke, senke,
grave; (2) Oppvaskkum, utslagsvask, avløpsrenne, septiktank, kloakk, ethvert stort reservoar
(depot) som kan absorbere eller motta stoffer
uten å gjennomgå noen større forandringer; (3)
Kjølevæske (kjøleluft) ved kraftstasjoner eller
steder der det produseres energi som varme
(termal energi); (4) Ethvert sted, prosess, aktivitet
eller mekanisme som fjerner drivhusgasser fra
atmosfæren, spesielt området der atmosfærisk
materiale lagres. Planter fungerer som et depot
(sink) for karbondioksid.
SINKHOLE: Synkehull, naturlig innsynkning i
jordoverflaten som skyldes kollaps av taket i en
undergrunnshule, noe som er spesielt vanlig i
kalkrike områder.
SINTER: Tuff, tuffsten, porøs bergart som består
av rester fra vulkanske utbrudd og som i tusener
av år har vært brukt til bygningsmateriale i Italia.
SINTERING: Sintring, sintre sammen, oppvarming og sammenpressing av et pudderaktig
materiale ved en temperatur under smeltepunktet
for å sveise partiklene sammen til en fast form.
SIN TYPO: Se: Sine type.
SINUATE: Buktet, kurvet, med bølgende kant
(tortuous, wavy).
SINUOUS: Som er buktet, slynget, eller karakterisert med en serie av S-formete kurver.
Sinuosity, en serie av buktinger eller kurver.
SINUS: (1) Fordypning, hulning, hule formet av
en bukt, fold eller krumming; (2) Sinus, sekke-
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lignende hulrom i en organisme, f.eks. i hodeskallens ben, spesielt i forbindelse med neseborene, bihulene; (3) Utvidete, blodfyllte hulrom,
vener (åreknuter), hemocoelet hos krepsdyr og
bløtdyr; (4) Fistel, unormal åpning mellom to
hulrom, f.eks. en kanal (fistel) som leder fra et
dypere puss-fyllt hulrom til overflaten; (5) Innen
botanikk, innsnitt, hakk eller skar i kanten av et
blad eller kronblad; (6) Sinus knuten i hjertet eller
dens funksjon i reguleringen av hjerteslagene.
SINUSOID: (1) Se: Sine; (2) Sinusoid, liten
blodåre eller et lite blodfylt hulrom i et organ.
SINUSOIDAL: Sinusoidal, bølge-lignende, som
er relatert til, formet som eller varierer periodisk i
henhold til en sinus kurve, sinus bølge. Se: Sine.
SIOTROPISM: Siotropisme, orienterende respons til rystelse. Se: Tropism.
SIP: (1) Nippe (til); (2) Ta en sup av noe gjentatte
ganger i små kvanta.
SIPHON (Siphono-): Sifon, vevskanal som styrer
og retter en vannstrøm som f.eks. åpningen hos
muslinger eller urochordater som drar vann inn i
kropsshulen. Hos mange bløtdyr benyttes sifonet
også for bevegelse ved hjelp av å skyte ut en
kraftig vannstrøm som hos blekkspruter.
SIPHONOGAMY: Sifonogami, befruktning hos
planter (sifonogamer) ved hjelp av en pollen
kanal for overførsel av de hannlige kjønnscellene
til eggene. Frøplanter er sifonogame (siphonogamous), mens hos de laverestående plantene
svømmer de hannlige kjønnscellene til eggene.
SI PREFIXES AND MULTIPLICATION FACTORS: Omfatter følgende forkortelser, henholdsvis prefiks, (symbol og faktor): Multipler: Exa- (E,
1018), peta- (P, 1015), tera- (T, 1012), giga- (G,
109), mega- (M, 106), myria- (104), kilo- (k, 103),
hecto- (h, 102), deca- (da, 101); Undermultipler:
deci- (d, 10-1), centi- (c, 10-2), milli- (m, 10-3),
micro- (µ, 10-6), nano- (n, 10-9), pico- (p, 10-12),
femto- (f, 10-15) og atto- (a, 10-18). Se: SI-units.
SIRE: (1) Far, forfader, stamfar, hannen blant
foreldrene; (2) Opphav, avle. Se: Dam.

SIROCCO: Sirocco, en middelhavsvind, varm og
etterhvert fuktig, sørøstlig til sørvestlig vind som
har sin opprinnelse i de varme, tørre ørkenområdene i Nord-Afrika og som blåser nordover
inn i de sørlige deler av Middelhavsområdet.
SISTER: (1) Søster, medsøster, hunn som har
samme foreldre som en annen, eller én felles
forelder med en annen (halvsøster); (2) Kvinne
som deler et felles opphav, troskap, karakter eller
mål med en annen eller andre; kvinnelig kompanjong; (3) Søster, medlem av en religiøs orden
(kristen) av kvinner, eller av et eller annet fellesskap, klubb, forening, samfunn eller organisasjon; (4) Sykepleierske, oversykepleierske
(nurse); (5) Kvinne betraktet som kamerat; (6)
Kvinne som deler med en annen, felles
nasjonalitet, etnisk eller rasemessig opphav; (7)
Strukturell støtte til en eller annen struktur.
SISTER CHROMATID: Søster kromatid, enhver
av de to identiske kromatidene som dannes
gjennom DNA replikasjonen (dublisering) av et
kromosom og som holdes sammen ved en felles
centromer (halvparten av et dublisert kromosom).
Et par søster kromatider kalles en dyad (Se:
Dyad). Det fulle sett av søster kromatider er
syntetisert under interfasen da alle kromosomene
har blitt replikert. Under mitosen eller den andre
delingen ved meiose, skilles de to søster
kromatidene fra hverandre i to forskjellige datter
celler (segregerer til de separate dattercellene)
og blir fra da av referert til som kromosomer
(isteden for kromatider). Se: Centromere, Chromatid, Daughter chromosome, Meiosis og Mitosis.
SISTER CHROMATID EXCHANGE (SCE):
Søster kromatid utveksling, utvekslingen av
genetisk materiale mellom de to identiske søster
kromatidene; utvekslingen av deler av DNA
molekyler mellom tilsynelatende homologe steder
på søsterkromatidene før mitosen (noe som er
forskjellig fra overkrysninger i meiotiske kromosomer da ingen genetisk rekombinasjon er
involvert). SCE kan oppstå under DNA syntesen
og da mellom DNA dobbelt-tråder som har
samme polaritet. Fire til fem søster-kromatid
utvekslinger per kromosompar per mitose,
regnes som normalt, mens 14 - 100 utvekslinger
er unormalt og skadelig. Hyppige SCE er knyttet
til tumor dannelser (f.eks. Bloom syndrome).
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SISTER (SPECIES)GROUP (Sister taxon):
Innen fylogeni, søstergruppe, to klader som er
resultatet av oppsplitting av en enkelt utviklingslinje; den nærmeste slektning av en annen enhet
i et fylogenetisk tre; to grupper som sammen
danner en monofyletisk gruppe oppstått gjennom
oppsplitting av en enkelt forelder- eller stamart i
to søstertakson (kladogenese, dichotomic splits).
De to taksa eller klader er hverandres nærmeste
slektninger og med samme taksonomiske rang;
med andre ord, de er nærmere relaterte
hverandre enn hver av dem er til et tredje takson.
Registreringen av søstergrupper er et hovedmål
innen fylogenetisk systematikk. Se: Cladistics,
Phylogenetic systematics, In-group, Sister species, Out-group og Synapomorphy.
SISTER SPECIES (Sister taxa, Sister area):
Søsterarter, et par arter (taksa) oppstått under
evolusjonen gjennom en enkelt artsdannelsesprosess fra et tidligere, felles utgangspunkt
(opphav). De er hverandres nærmeste slektninger og nærmere beslektet med hverandre enn
noen av dem er til et tredje takson. Innen det
klassifikasjonssystemet som kalles kladistikk, blir
søsterarter alltid gruppert sammen. Se: Cladistics og Sister (species)group.
SITE: (1) Beliggenhet, sted, plass, tomt, den
romlige lokalisering av en eller annen planlagt
struktur; (2) Stedet der en spesiell hendelse eller
aktivitet foregår eller har foregått; (3) Voksested,
levested, funnstedet av en organisme ute i
naturen; (4) Site, det stedet eller delen av vert
(organ eller vev), hvor en parasitt har blitt funnet;
den topologiske (Se: Topology) eller spatiale (Se:
Spatial) lokalisering i en vert hvor en gitt prøve
(sample) av parasitter er innsamlet (site er en
anatomisk parallell til geografisk lokalitet; Se:
Habitat og Locality); (5) Mutasjonsstedet (mutational site) innen et genom, cistron eller kromosom; (6) En internettadresse (website) der
informasjoner kan hentes.
SITE IMPRINTING: Se: Place imprinting.
SITE-SPECIFIC RECOMBINATION (Conservative site-specific recombination): Stedsspesifikk rekombinasjon, en form for rekombinasjon der en DNA tråd utveksling finner sted
mellom segmenter som i det minste har en viss
grad av sekvens homologi. Steds-spesifikke

enzymer, rekombinaser (SSRs) foretar rearrangeringer av DNA segmenter gjennom å gjenkjenne
og binde seg til korte, spesifikke DNA sekvenser
(sites, ca. 30 til 200 nukleotider lange) der DNA
helixen kløves, og hvor de to DNA helixene
utveksles for DNA trådene gjenforenes. En
meget effektiv og høyt spesifikk prosess i
eukaryotiske genomer.
SITE-SPECIFIC DRUG: Terapeutisk agens hvis
effekt avhenger av dens spesifikke interaksjon
med et gitt sted på et enzym eller i en organisme.
SITOLOGY: Sitologi, studiet av ernæring og
dietter og deres innvirkning på helsen ved siden
av den praktiske bruk av den vitenskapelige
forståelse av ernæring.
SITOSTEROL: Sitosterol, plantesterol (betasitosterol) med samme molekylære struktur som
kolesterol. Beta-sitosterol er vidt utbredt i planteriket og studeres bl.a. på grunn av sin potensielle
evne til f.eks. å redusere blodets kolesterol
verdier.
SITOTROPISM: Sitotropisme, orienterende respons hos levende celler i forhold til en matkilde,
matstimulus. Se: Tropism.
SITUATION: (1) Situasjon, beliggenhet, måten
noe er orientert på i forhold til omgivelsene
(locality, site); (2) Status man befinner seg i ut fra
de rådende omstendigheter, betingelser eller
forhold; helsetilstand; (3) Kritisk, problemetisk
eller et påfallende sett av forhold; skjebne; (4)
Posisjon, status, stilling, jobb, post; (5) Kritisk
eller uvanlig tilstand; problem.
SITUS: Posisjonen, lokaliteten, vanligvis den
normale posisjonen, lokaliteten (The locality,
site).
SI UNITS (Système International d'Unités): SIenheter, det internasjonale systemet av
sammenhengende enheter (= coherent units, der
produktet eller kvotienten av to enheter gir
enheten for en fysisk størrelse, f.eks. lengdeenheten i meter og tidsenheten i sekund gir
enheten for hastighet; meter per sekund) som er
anbefalt for all vitenskapelig og teknologisk
virksomhet. SI-enhetene som det er internasjonal
enighet om og som kan uttrykke størrelsen på
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enhver fysisk enhet, er basert på MKS systemet
(meter-kilogram-sekund) og erstatter enhetene
brukt i CGS systemet (centimeter-gram-sekund)
og FPS systemet (fot-pund-sekund). SI-enhetene
består av syv hovedenheter (fysisk enhet/navn/symbol) og to dimensjonsløse enheter: (a)
lengde/meter/m, (b) masse/kilogram/kg, (c) tid/sekund/s, (d) strømstyrke/ampere/A, (e) termodynamisk temperatur/kelvin/K, (f) lysintensitet/candela/cd, og (g) mengde substans/mole/mol.
Desimal multipler blir uttrykt gjennom standard
prefikser, igjen med standard forkortelser (faktor/navn på prefiks/symbol): 101/deca-/da, 102/hecto-/h, 103/kilo-/k, 106/mega-/M, 109/giga-/G,
1012/tera-/T, 1015/peta-/P, 1018/exa-/E, 1021/zetta/Z, 1024/yotta/Y; og undermultipler (faktor/navn på
prefiks/symbol):10-1/deci-/d, 10-2/centi-/c, 10-3/milli-/m, 10-6/micro-/µ, 10-9/nano-/n, 10-12/pico-/p,
10-15/femto-/f, 10-18/atto-/a, 10-21/zepto/z, 10-24/yocto/y (Se: SI prefixes and multiplication
factors). Basis enhetene er vilkårlig definert i form
av reproduserbare fysiske fenomen eller
prototyper. Det finnes dessuten to supplementære enheter: Planvinkel/radian/rad og romvinkel/steradian/sr (eller de betraktes som
dimensjonsløse deriverte enheter). Alle enhetene
er gitt egne symboler som det er internasjonal
enighet om (stor bokstav hvis det er navnet til en
vitenskapsmann, ellers én til to små bokstaver).
Mål på alle andre fysiske størrelser avledes
gjennom kombinasjoner av to eller flere basis
enheter, de avledede enhetene er «fysisk enhet»
navn/symbol): (a) frekvens hertz/hz, (b) energi,
arbeid, varmemengde joule/J, (c) kraft (styrke)
newton/N, (d) effekt watt/W, (e) trykk, press,
stress pascal/Pa, (f) elektrisk ladning, elektrisitetsmengde coulomb/-C, (g) elektrisk spenning,
spenningsforskjell, elektromotorisk styrke volt/V,
(h) elektrisk motstand ohm/, (i) elektrisk
konduktans, ledeevne siemens/S, (j) elektrisk
kapasitet farad/F, (k) magnetisk flux, flux til
magnetisk induksjon weber/Wb, (l) induktans,
induksjonskoeffisient henry/H, (m) magnetisk
induksjon, magnetisk flux, tetthet tesla/T, (n)
lysstrøm lumen/lm; illuminans, belysnings-styrke
lux/lx, (o) radionuklid aktivitet, becquerel Bq, (p)
absorbert
dose
(indeks),
kermaspesifikk
energidel gray/Gy, (q) dose ekvivalent, sievert/Sv, og (r) Celsius temperatur grader Celsius/oC.
Enhetene uttrykkes i decimaler gjennom et sett
av standard symboler. Konvensjoner bestemmer
hvorledes symbolene skal skrives: Symbolene for

et prefiks skrives inntil enhetssymbolet uten
mellomrom, men det brukes mellomrom mellom
symbolet og enheten for de avledede enhetene,
man bruker aldri «er» etter et symbol for flertall,
sammensatte prefikser benyttes aldri (nm for 10 -9
meter er korrekt, ikke mm), et symbol for en
enhet med et prefiks knyttet til, betraktes som ett
symbol og kan økes til en annen ved å bruke
parenteser (f.eks. cm2 betyr (0,01 m)2 og ikke
0,01 m2), gram er ikke en SI-verdi, men prefikser
kan knyttes til symbolet g og ikke kg (f.eks. 10 3
kg skrives Mg og ikke kkg), skrives tall i SI
enheter arrangeres de enkelte siffer i grupper på
tre med et mellomrom mellom de enkelte
gruppene og ikke punktum (komma på engelsk)
mellom (f.eks. 100 000 og ikke 100.000, eller
0,000 01 og ikke 0,000,01) og hvis et tall skrives
med bare fire enheter kan det skrives uten
mellomrom, f.eks. 1000 (jeg har gjennomgående
benyttet mellomrom, men ikke for decimaler etter
komma: 1 000 / 0,1000).
SIZE: (1) Størrelse, format, dimensjon, proporsjon, mål, den fysiske utstrekning eller mengde
av en substans eller objekt; (2) Sortere, klassifisere (etter størrelsen), eller enhver i en serie
graderte størrelseskategorier; (3) Relativ mengde
eller antall; (4) Betraktelig utstrekning, mengde
eller dimensjoner; (5) Måle, avpasse, tilpasse,
lage i en viss størrelse; (6) Kvalitet eller status på
en person eller ting spesielt mht. fortjeneste eller
betydning; (7) Lim, lime.
SIZEL: Sølvavfall.
SKATOBIOS: Se: Scatobios.
SKAVL: Skavl, enhver ujevnhet i snøoverflaten
dannet av vind. Skavl viser også til snøavsetningsformene rundt stener, stolper, etc. som
lokalt kan forandre vindforholdene langs bakken,
samt til hengeskavler på fjellkammer.
SKEIN: Mindre flokk av andefugler (villgjess) på
flukt, og vanligvis i en V-formet flukt. Se: Gaggle.
SKELETAL: Skjelett-, ben-.
SKELETON: (1) Skjelett, benrangel, benbygning, støttestruktur hos dyr som musklene er
via sener festet og virker på; hard struktur av
biologisk opphav som tjener som mekanisk støtte
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for kroppen, feste for muskulaturen og som
beskytter de indre organene. Skjelettet hos
virveldyrene består strukturelt av ben (bone) eller
brusk (cartilage), hos leddyrene, av kitin (chitin),
hos bløtdyrene og enkelte andre virvelløse dyr,
av kalsiumkarbonat/kalsiumfosfat og hos mange
encellede eukaryoter, av silisium. Skjelettet kan
utgjøre et indre skjelett (endoskeleton) eller et
ytre skjelett (exoskeleton). Enkelte bløte,
virvelløse dyr har et hydrostatisk skjelett der
væsketrykket inni kroppen, gir kroppen stivhet
(som hos rundmark). Hos andre vil en sammentrekning av kroppen et sted gi en utvidelse i en
annen del pga. at væske ikke kan klemmes
sammen. Det kan gi grunnlag for bl.a.
peristaltiske bevegelsesmetoder. Både det ytre
og indre skjelettet har ledd for å kunne tillate
bevegelser av kroppen; (2) Kort skriftlig utkast,
disposisjon.
SKEW: (1) Skakk, skeiv, skjev, skrå; å vende
eller plassere i en vinkel; (2) Forstyrre, snurre,
fordreie, spesielt fra sin ekte verdi
eller
symmetriske form; (3) Se skjevt, skjele.
SKEWBALD: Markert med flekker av hvitt og en
annen farge (men ikkje svart). Se: Piebald og
Pinto.
SKEWNESS: Skjevhet, det å være skjev, spesielt
usymmetrisk, mangel på symmetri (distortion),
mangel på symmetri i en frekvensfordeling eller
rundt et gjennomsnitt, asymmetri i en fordelingskurve. En signfikant positiv eller negativ
skjevhet viser henholdsvis til en lang hale til
høyre eller til venstre for fordelingens
gjennomsnitt. En skjevhetskoeffisient betraktes
signifikant hvis den absolutte verdi av skjevheten
(standard error of skewness) er større enn to. Se:
Kurtosis.
SKIN (Cutis): (1) Hinne, overflate; (2) Skrelle, flå;
(3) Skinn, hud, cellulært epitellag hos virveldyrene; bindevev med tilhørende strukturer som
dekker praktisk talt hele kroppsoverflaten. Huden
er festet til kroppen med et løst lag av subkutant
vev. Huden som kan ha forskjellige strukturer
festet til seg, som hår, fjær, skjell og skall, har
mange viktige beskyttende funksjoner mot f.eks.
skade, uttørring og parasittangrep, og for
regulering av temperatur og for eventuelt mukus
produksjon. Huden har også sanseorganer for

registrering av smerte, temperatur og trykk. Hud
består av to lag med kompleks nerve- og
blodtilgang: (a) Epidermis, ytre epitelceller som
stammer fra ektodermen og kan være bare ett
cellelag tykt eller som er mer vanlig, omfatter
flere lag som er dekket av et hornlag, og (b)
dermis (corium), et underliggende lag som
stammer fra mesodermen og som vanligvis
inneholder blodårer, små muskler, nerveender og
et fettrikt bindevev; (3) Pels, skinn, et individ
preparert til vitenskapelig bruk og deponert i
museale samlinger eller brukt i utstillinger.
SKIN MICROFLORA: Hudens mikroflora,
omfatter en rekke fastboende mikroorganismer
f.eks. stafylokokker (S. epidermidis), Propionibacterium acnes og hudsopper (Melassezia
spp.), aerobe coryneformer og mikrokokker. Ved
dårlig personlig hygiene, kan også andre arter
finnes, som koliforme bakterier, streptokokker og
pseudomonas. Grundig såpevask fjerner store
mengder av disse mikroorganismene, spesielt de
Gram-negative bakteriene (men kan også bare
forflytte dem); enkelte arter er nesten umulig å
fjerne helt. Kroppslukt skyldes apokrine svettekjertelsekresjoner som sammen med hudens
mikroflora danner stoffer (f.eks. aminer) som gir
dårlig kroppslukt.
SKINNER BOX: Skinner boks, en laboratorieinnretning der et dyr er innelukket for eksperimenter innen operant betingning, dvs. der man
gjennom belønning eller straff (kondisjonering)
forsøker å lære dem til å forutse fremtidige
hendeler på basis av erfaringene med de
konsekvenser handlingene medfører. Se: Conditioning.
SKIN SUBSTANTIVITY: Den utstrekning rester
av et antiseptisk middel fortsatt finnes på huden
etter en vask med såpe som inneholder samme
antiseptikum.
SKIN TEST: Hudtest, enhver test der et antigen
injiseres i huden eller plasseres på hudoverflaten
(patch test) der reaksjonen benyttes til diagnostisering eller for å undersøke mottageligheten for en gitt sykdom eller hvilke stoffer som
gir allergiske reaksjoner.
SKIOPHILOUS
(Sciophilous,
Scotophilic,
Skiophilic, Skotophilous, Umbrophilic): Skyg-
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geelskende, som lever og trives i skyggefulle
omgivelser, habitater der lysintensiteten er lav.
Se: Skiophyllous og Skiophyte.
SKIOPHYLLOUS (Sciophyllous): Som har et
bladverk som kan tolerere skyggefulle omgivelser, eller som fungerer mye bedre i skygge enn
i direkte sollys.
SKIOPHYTE (Sciophyte): Skiofytt, plante eller
tre som vokser og trives i skyggefulle habitater
der lysintensiteten er lav.
SKOTOPHILIC (Scotophilic, Umbraticolous):
Det å leve og trives i skyggefulle habitater eller i
den mørke fasen av en lys-mørke syklus.
Scotophilia (Nyctophilia), seksuell opphisselse
som forsterkes i mørke. Se: Lucicolous.
SKOTOPLANKTON: Skotoplankton, planktoniske organismer som lever i den mørke sonen dit
lyset ikke trenger ned (Se: Photic zone). Se:
Knephoplankton og Phaoplankton.
SKOTOTAXIS (Scototaxis): Skototaxis, rettet
bevegelse hos en mobil organisme mot et mørkt
område. Se: Phototaxis og Taxis.
SKOTOTROPISM (Scototropism): Skototropisme, orienterende bevegelse mot et mørkt
område. Se: Tropism.
SKULL: (Hode)skalle, hjerneskalle, kranium,
virveldyrenes hodeskjelett, en sammensatt benstruktur der forskjellige irregulært formede beneller bruskdeler som kan være mer eller mindre
sammensmeltet (fusjonert), omgir hjernen og
sanseorganene (neurocranium: Syn, hørsel og
lukt) og gir feste (splanchnocranium) til kjevene
(eller gjellene der slike er tilstede). Hos pattedyr
består skallen av 22 ben som er forenet gjennom
suturer og kan karakteriseres som ubevegelige
ledd; kun underkjeven er leddet og bevegelig.
Skallebunnen har en åpning (foramen magnum)
for ryggmargen og en rekke andre mindre
åpninger som gir passasje for nerver og blodårer.
Skullcap, skalletaket, er den øvre delen av
skallen som man relativt ofte kan finne som et
fossilt fragment.
SKY: (1) Himmel, luftområdet over ethvert sted
på jorden som sett fra jordoverflaten; (2) Himmel-

strøk, himmelvelvingen, den øvre atomosfæren,
utstrekningen av rommet som en hvelving over
jorden; (3) Himmelen, himmelske regioner, stedet
for det Guddommelige og de døde (heaven); (3)
Klima, luft; (4) Høyeste nivå, høyeste grad,
strekke seg mot himmelen.
S.L. (Sens. lat., S. lat., Sensu lato): Forkortelse
for: (1) I vid mening; (2) En mening annen enn
den originale mening; (3) Innen taksonomi, taksa
der alle underliggende (subordinate) taksa
og/eller andre taksa, er inkludert (selv om de av
og til kan regnes å falle utenfor gruppen). Se:
S.a.
SLAB AVALANCHE: Flakskred, snøskred der
snømassene frigjøres som et stort, sammenhengende flak.
SLACK WATER: Perioden mellom ebbe og flo
da tidevannsstrømmene er ubetydelige.
SLAG: Slagg, materiale som dannes i metallurgiske smelteovner, dvs. under smelting eller
raffinering av metaller gjennom reaksjoner
mellom diverse urenheter. Slagg utgjør hovedsakelig ikke-metalliske stoffer. Et mål ved
rensingen av metaller, er å prøve å få samlet så
mye som mulig av urenhetene i form av slagg
som flyter opp til overflaten, for deretter å fjerne
det fra den flytende massen.
SLAPPED CHEEK DISASE: Se: Parvovirus B19.
SLAUGHTER: (1) Slakting, slakte, det å drepe
dyr (spesielt for mat); (2) Nedslakting, massakre,
blodbad (carnage), det å drepe et stort antall
mennesker eller dyr.
SLAVE MAKING: Se: Dulosis.
SLAVER: Sikle, sleve, sikkel som drypper fra
munnen (drool, slobber).
SLAVERY: Se: Dulosis.
SLAY: (1) Drepe, slå i hjel, slå ned, slakte, kvele,
knuse voldelig, utrydde hemningsløst i stort
antall; (2) Begeistre, more umåtelig, underholde;
(3) Gjøre og utføre noe eksepsjonelt bra,
imponerende bra.
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SLEEP: (1) Sove, søvn (blund, lur), en reversibel
naturlig tilstand hos dyr og mennesker
karakterisert ved redusert metabolsk aktivitet,
fysisk avslapning og ubevegelighet, mental hvile
og minimal respons på stimuli fra omgivelsene.
Søvn opptrer vanligvis i regelmessige perioder
hos de fleste pattedyr og fugl og følger døgnrytmen, men kan variere mye fra art til art i
varighet (4 - 20 timer), når på døgnet søvnen
inntreffer (f.eks. tilpasset temperatur eller faren
for predasjon) og hvor dyp søvnen er (grad av
mangel på respons ved stimulering). Under søvn
varierer den sovende mellom to tilstander, stille
søvn (QS) og aktiv søvn (AS). Under aktiv søvn
inntreffer perioder med hurtige øyebevegelser
(REM-søvn; Rapid Eye Movements) som hos
mennesket er assosiert med drøm, økt puls og
utvidelse av pupillene. Søvnens funksjon er ikke
helt forstått, men en antar søvn er nødvendig for
å fornye energiressursene i kroppen ved siden av
å redusere dagens stress; for dyr, spesielt
eksponeringen for predasjon. Mangel på søvn gir
irritabilitet, glemsomhet og mangel på koordinasjon. Søvn er som fenomen meget utbredt,
men vanligst hos virveldyr. Søvn avviker fra
hibernering ved at det å sove forekommer daglig i
motsetning til sesonmessig, dessuten er
forandringene i metabolismen heller ikke så
gjennomgripende (Se: Circadian rhythm, Diurnal
og Nocturnal); (2) Innen botanikk, sammenfoldingen av bladene eller kronbladene i fraværet
av lyset om natten; (3) Tørkede tårer og mukus
som dannes i øyekantene om natten under søvn.

spinkel, sped, mager, tynn og skrøpelig bygget;
(3) Svak, skral, ringe, dårlig; (4) Liten i mengde
eller utstrekning.

SLEEPING SICKNESS: (1) Sovesyke, afrikansk
trypanosomose, en alvorlig sykdom som er vanlig
i tropisk Afrika som gir feber, hodepine, slapphet,
søvnforstyrrelser og mentale forvirringer, og som
forårsakes av to arter tryponasomer, Trypanosoma brucei gambiense og T. b. rhodesiense
som overføres via tsetse fluer, Glossina spp. (Se:
African sleeping sickness); (2) Enhver av
forskjellige moskito-overførte virus induserte
hjernehinnebetennelser der en ekstrem grad av
slapphet og søvnighet er typiske symptomer.

SLIDE LAYER: Glidesjikt, et lag i snøen der
friksjonen er så liten at snøen over lett kan løsne
og komme i bevegelse og danne et snøskred.

SLEET: Sludd, sludde, sørpe, tøsnø, nedbør som
består av en blanding av snø og regn eller snø
som smelter mens det faller.

SLICK: (1) Glatte, glanset, blank, sleip, hålket,
det å ha en glatt overflate (glossy, slippery); (2)
Aggregeringen av flytende stoffer på en vannoverflate som reduserer bølgeaktiviteten og gir
en blank vannoverflate; (3) Overfladisk attraktiv
og troverdig, men mangler dybde og pålitelighet;
(4) Selvsikker, effektiv, behendig, ekstremt
dyktig, spesielt flink i å kunne overbevise.
SLIDE: (1) Objektglass, slide, flatt transparent
fargeløst glass (ca. 75 x 25 x 1 mm) hvor preparater plasseres for mikroskopiske undersøkelser.
Objektglasset (og preparatet) kan også tildekkes
med et dekkglass (termen slide brukes også om
begge glass). Glasskivemetoden (slide method)
refererer til en metode for å studere påvekst
gjennom å eksponere en ren glassskive i vann
for deretter å analysere overflaten gjennom
mikroskop; (2) Skred, jordskred eller stenskred
(landslide), bevegelser nedover av jord- eller
stenmasser (ikke enkeltobjekter) drevet av
tyngdekraften; (3) Snøras, snø som løsgjøres fra
en hvilende posisjon og settes i bevegelse; et
typisk eksempel er takras. Ordet ras benyttes for
enkeltobjekter med en tilnærmet vertikal bevegelse, mens skred viser til jordskred, stenskred og
snøskred i mer elle rmindre bratte hellinger ute i
naturen (Se: Avalanche); (4) Bilde, lysbilde,
diapositiv.

SLIGHT: (1) Svak, skrøpelig, skjør, manglende
styrke, fasthet (frail); (2) Ubetydelig, av liten
viktighet; (3) Spe, spinkel, liten, delikat og tynn i
bygning eller konstruksjon (flimsyl); (4) Liten i
størrelse, grad eller mengde; ringe.
SLIM: (1) Smekker, attraktiv og slank i omkrets,
omfang, grasiøst bygd; (2) Smal vidde, lang og
smal i form; (3) Mager, skrøpelig; (4) Slimming,
forsøk på slanking gjennom lavt matinntak; (5)
Liten i mengde eller antall (kvantitet); (6) Liten
sjanse, små marginer.

SLENDER: (1) Lang og tynn, det å ha liten vidde
i forhold til høyde eller lengde; (2) Slank, tynn,
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SLIME: (1) Slim, mukøs substans sekrert av
visse dyr; (2) Tykk, seig og klebrig substans; (3)
Dynn, gjørme, leire, slam, bløt fuktig jord (mud,
slurry, clay); (4) Ekkel, ubehagelig substans; (5)
Avskyelig, frastøtende og motbydelig person.
SLIME BALL: Slimball, en masse av haleikter
(cercarier) hos dicrocoeliide ikter som dannes i
kappehulen (lungen) hos infiserte landsnegler der
cercariene dekkes av mukus fra sneglen slik at
det formes en slimball.
SLIME FUNGI (Slime moulds): Slimsopper
(Myxomycophyta), eukaryotiske organismer som
har både soppliknende (danner sporer) og
dyreliknende (fagocytose, amøboid vegetativ
fase) egenskaper; termen slimsopper er vanligvis
brukt om både de acellulære (ekte) og cellulære
slimsoppene. Slimsoppene har amøboide bevegelser og eter gjennom å oppta små matpartikler.
Taksonomisk er gruppen varierende klassifisert:
Som sopp (fungi), eller som Myxomycota
(plasmodiske slimsopper), Rhizopoda (cellulære
slimsopper og amøber, protozoer) eller som en
egen rekke (Gymnomyxa) innen riket Protoctista.
Arter av slimsopp benyttes mye innen biologisk
og biokjemisk forskning.

konvensjonelle virus eller såkalte atypiske
agenser som prioner (Se: Prion). Konvensjonelle
virus kan gi f.eks. SSPE (Subacute Sclerosing
Panencephalitis; mesling virus) og PML (Progressive Multifocal Leucoencephalopathy; JC
virus); atypiske virus kan gi f.eks. skrapesyke
(Se: Scrapie) hos bl.a. sau, og kuru (Se: Kuru) i
mennesket, Creutzfeldt Jakobs sykdom (Se:
Creutzfeldt-Jakob Disease) hos storfe (fire typer:
Sporadisk CJD, familiær CJD, latrogen CJD, og
variant CJD (vCJD som er en zoonose).

SLOUGH: (1) Dødt vev, daukjøtt (spesielt skinn
eller hud); (2) Skorpe løsnet og falt av fra et
levende vev; (3) Ham, slangeham, avlagt ham;
(4) Myrhull, mudderpøl, sump, fordypning eller
søkk fyllt med mudder, dynn gjørme eller søle;
(5) Tilstand av fortvilelse, frustasjon, håpløshet
eller moralsk svekkelse.

SLUDGE (Sewage): Slam, gjørme, mudder,
(snø)slaps, søle, bunnfall, suspendert stoff i vann
og avløpsvann, fast materiale som synker
tilbunns i en sedimenteringstank, det som blir
igjen etter aerobisk behandling av kloakkvann
(Se: Sewage). Slam er et slimet, meget vannholdig bunnfall. Slambehandling og slamstabilisering er fellesbetegnelser for den fysiske,
kjemiske og biologiske behandlingen av slammet
som er fjernet fra avløpsvannet (slamvann, vann
skilt fra slammet ved slamstabilisering, fortykning
eller slamavvanning) og som deretter deponeres
etter fire forskjellige strategier: (a) Omforming til
metan der restene kan dumpes eller benyttes
som gjødsel (økologisk sunn metode, metan kan
selges som brennstoff; restene er fri for patogene
organismer, stygg lukt og metoden kan redusere
vekten av de faste stoffene med opptil 30 %), (b)
fjerning av vann for deretter forbrenning
(forbrenning omfatter bruk av brennstoff og er
kostbart i motsetning til produksjon av metan).
Denne metoden benyttes særlig i storbyer der
slam produseres i enorme mengder og der
metallinnholdet kan være høyt (er nivået av
tungmetaller lavt, kan restene bli spredt over
land), (c) deponering på søppelfyllinger, (d)
dumping i havet (deponeringsstedet for slamavfall fra store kystbyer, men da dumpet i dype
renner utenfor eller under tidevannsstrømmene),
og (e) direkte forbrenning (benyttes spesielt der
forbrenningen er selvforsynende (autothermic
combustion) så snart den har startet opp).
Forbrenningstemperaturen er rundt 850oC som er
en så høy at den destruerer de giftige stoffene
som måtte være tilstede. Se: Sewage.

SLOW VIRUSES: Refererer til virus infeksjoner
som gir en sakte økende grad av symptomer
(lang inkubasjonstid, gjerne over år) og som
tilslutt kan ende fatalt. Agensene er enten

SLUGGISH: (1) Doven, lat, dorsk, mangel på
fart, villighet, beredskap; (2) Treg, langsom,
treven, svak respons på behandling eller stimulering; (3) Markert sakte i bevegelser eller vekst;

SLOPE: (1) Helling, et avvik fra det horisontale
eller vertikale; (2) Skråning, helning, nedoverbakke, bakke, fall, skrent, en hellende overflate
(slant, incline); (3) Innen statistikk, gradient som
er bestemt gjennom avviket fra det horisontale og
lengden på helningen; den forandring av en
variabel (y) som er assosiert med en gitt økning
av en annen variabel (x). En helning sett i profil
kan være konveks, rett eller konkav; (4) Ta en
skjev eller skrå kurs (oblique); (5) Lute, helle,
skråne.
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(4) Gradvis, som krever lang tid; (5) Egenskaper
eller kvaliteter som hindrer rask handling eller
fremgang, fremskritt; (6) Mental dum, sløv, treg
(dull, stupid); (7) Kjedelig, mangel på liv, munterhet.
SLURRY: Slam, sementslam, fine partikler som
er suspendert i vann slik at vannet danner en
form for deig eller klister med egenskaper lik en
viskøs væske. Se: Viskous.
SLUSH: Snøsørpe, snøslaps, slaps, issørpe, snø
mettet med vann (eller blandet med vann) som
kan forekomme både på land, på isbreer eller en
isoverflate, eller som en flytende, viskøs masse
på vannflatene etter et kraftig snøfall.
SMALL: (1) Liten, det å være under gjennomsnitt i størrelse, mengde eller utstrekning; (2)
Trivielt, begrenset betydning, lite viktig; (3) Lav,
ringe, ubetydelig status, posisjon eller innflytelse;
(4) Beskjeden, nøktern, upretensiøs; (5) Meget
ung, liten, ikke utvokst; (6) Utspedd, svak; (7)
Mangel på kraft, volum, lydstyrke; (9) Små bokstaver (lowercase letters).
SMALL CYTOPLASMIC RNA: Se: scRNA.
SMALL INTESTINE: Tynntarmen, delen av tarmkanalen som ligger mellom mage og tykktarm og
som omfatter tovfingertarmen (Se: Duodenum),
tynntarmens midterste parti, tomtarmen (Se:
Jejunum) og tynntarmens nedre parti, krumtarmen (Se: Ileum). Tynntarmen er ansvarlig for
fordøyelse og absorpsjon av mat. Tarmveggen er
glandulær, produserer mukus og fordøyelsesenzymer, og er muskulær slik at mat kan presses
videre i tarmen ved hjelp av peristaltiske
bevegelser. Se: Alimentary canal.
SMALL NUCLEAR RNA: Se: snRNA.
SMALL POLYDISPERSE CIRCULAR DNA
(spcDNA): Små DNA molekyler i eukaryotiske
celler som stammer fra kromosomene og som
kan omfatte en rekke forskjellige nukleotid-sekvenser. spcDNA kan forekomme i kjernen,
organellene og cytosolet i cellene.
SMALLPOX (Variola major): Kopper, akutt
infeksiøs sykdom hos mennesket som skyldes en
virusinfeksjon (Variola major viruset). Infeksjon

skjer via dråpesmitte og ved direkte kontakt med
smittede personer eller oppkast. Kontaminerte
gjenstander kan være infeksiøse i år. Inkubasjonstiden er 7 - 17 dager. De karakteristiske
hudlesjonene opptrer 2 - 4 dager senere. Kopper
opptrådde tidligere epidemisk (eller pandemisk)
over hele verden, med enorme lidelser og høy
dødelighet, spesielt i Afrika og India. Sykdommen
er nå utryddet pga. en verdensomspennende
vaksinasjonskampanje ledet av WHO. Det siste
naturlige tilfellet av Variola major var i 1975, av V.
minor, i 1977. Utryddelsen kunne skje ved at det
ikke finnes symptomfrie bærere av viruset og
heldigvis intet reservoar i dyr. Man antar at
koppeviruset stammer evolusjonært fra et gnager
virus så langt tilbake som mellom 68 000 til
16 000 år siden. Se: Diseases of civilization,
Poxvirus, Vaccinia (virus) og Variola (virus).
SMALT: Koboltblått, koboltaluminat, Thénards
blått (CoAl2O4), et blått stoff som blir benyttet
som kunstnerfarge (da ultramarin er billigere
benyttes det i større utstrekning). Koboltblått er
bestandig mot lys, luft, alkalier og de fleste syrer.
SMEAR: (1) Viskøs, klebrig substans; (2) Smøre,
søle, kline til, klatte utover med en skitten og
sleip substans; (2) Flekk laget med en fettet,
klebrig substans; (3) Smear, farget utstrykningspreparat på et objektglass (slide) for nærmere
undersøkelser av celler eller mikroorganismer;
(4) Urettferdig anklage, beskyldning, bebreidelse;
det å ødelegge reputasjonen av.
SMELL: (1) Lukt, luktesans, en sans lokalisert i
nesehulrommene (med luktsensorer (olfactory
receptors) spesifikke for de forskjellige kjemiske
gruppene) hos pattedyr der luktnerver videresender responsen på luftmolekyler til hjernen,
eller andre dyrs luktesans der luftbårne molekyler
sanses ved hjelp av antenner; (2) Snuse, lukte,
lukte på, få teft av, eller et enkelt tilfelle av lukt;
(3) Stank, stinke, ubehagelig lukt (odør, odor); (4)
Sende ut lukt, lukt av mat; (4) Lukt, duft til
kommunikasjon med andre dyr (Se: Pheromone
og Scent).
SMOG: Smog, røktåke (smoke-fog), røkskodde,
fotokjemisk tåke, samleterm for en fin,
forurensende suspensjon av faste partikler i en
gass. Smog dannes pga. menneskets industrielle
aktiviteter som forurenser luften med røk, sot,
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svoveldioksid, karbonmonoksid (og andre aerosoler), hydrokarboner og nitrogenoksider. Smog
forekommer spesielt nær bakkenivået i industrielle tettsteder pga. temperaturinversjoner som
fanger røktåken i de lavere luftlag. Se: Fog,
Inversion of temperature og Photochemical fog.
SMOKE: (1) Røk (aerosol), sot, fremmedpartikler i luft på grunn av ufullstendig forbrenning
av spesielt materialer av organisk opphav eller på
grunn av kjemiske reaksjoner; en suspensjon av
partikler i en gass som vanligvis er mindre enn 2
m i diameter. Faste røkpartikler kan omfatte
silisium, fluor, aluminium, bly, syrer og baser, og
organiske stoffer som fenoler. Tettheten av røk
kan måles ved hjelp av fotometriske metoder
eller estimeres visuelt. Røk samvirker med
svoveloksider og kan medføre helseskader selv
ved meget lave konsentrasjoner. Forbrenning av
tobakk produserer et utall giftstoffer og det er
utallige rapporter som viser en direkte relasjon
mellom lungekreft, andre lungesykdommer og
hjertefeil, og røkevaner. Selv passiv røking er
skadelig; (2) Dunst, os, vanndamp som ligner
røk, men er et resultat av varme og fuktighet; (3)
Røking, blåsing, inhalering av dunsten av en eller
annen form for tobakk, spesielt sigaretter; (4)
Røk for røklegging av stridsområder; (5) Noe
benyttet for å skjule, gjemme, dekke over eller
gjøre uklart. (6) Noe obskurt, liten substans,
varighet eller verdi.
SMOLT (Trout peal): Smolt, ungfisk av laksefisk
som har fått full sølvfarging og som migrerer til
havs; alderenved smoltifisering varierer hos laks
fra forskjellige vassdrag.
SMRS: Se: Specific Mate Recognition System.
S.N.: Se: Sine numero.
SNAIL: (1) Snegl, snegle, akvatiske eller
terrstriske bløtdyr (gastropoder) som vanligvis
har et spiralsnodd skall, inntrekkbar fot og et
distinkt hode (Se: Mollusca); (2) En lat, doven,
treg og saktebevegende person (sluggish).
SNAKE: (1) Slange, orm, snok, krypdyr med en
lang kropp uten lemmer og med spyttkjertler som
kan være giftproduserende (Se: Reptile); (2)
Verdiløs, udugelig, ubrukelig person, lathans,

døgenikt eller forrædersk; (3) Noe som ligner en
slange.
SNARL: (1) Brumme, snerre, knurre og samtidig
flekke tenner; (2) Det å snakke sint eller truende;
(3) Det å gjøre noe ytterst komplisert, sammenflettet.
SNEAK: (1) Luske, snike, gå eller bevege seg
stille, snikende i hemmelighet; (2) Oppføre seg
feigt, servilt, krypende og underdanig.
SNEEZE: Nys, nyse, en utblåsing fra munn og
nese på en eksplosiv, ufrivilig måte som vesentlig
skyldes irritasjon av de mukøse nesemembranene.
SNOW: (1) Snø. snøfall, snøfnugg, iskrystaller,
en fast form av nedbør som består av snøkrystaller og snøflak som dannes spesielt ved
meget lave temperaturer, eller en akkumulasjon
av nedbør i form av iskorn da krystallarmene har
forsvunnet enten gjennom sublimasjon eller
mekanisk slitasje. Snøkrystaller aggregerer ved
temperaturer over -5oC mot 0oC, til større snøflak
som kan ha en meget variabel geometrisk form
som varierer etter den temperatur de påvirkes av
når de faller; formen kan være fra heksagonale,
tynne nåler ved frysepunktet, forgrenede krystaller rundt -10oC til -15oC og til hule prismer ved
-25oC til -50oC. Nålkrystallene vokser bare i godt
fuktig luft, de forgrenede formene i middels fuktig
luft og prismene bare i tørr luft. Snø dannes i
atmosfæren til sin faste fase, gjennom direkte
kondensering av vanndamp rundt en passende
liten kjerne (støvpartikkel). Snøkrystallenes fine
mønster skyldes kompliserte fordampnings-,
kondenserings- og sublimeringsforhold mens
snøkrystallene beveger seg opp og ned i kulden i
den spesielle skyen den dannes ved vinterstid.
Ved meget lave temperaturer er snø, tørr og
pudderaktig, ved frysepunktet har snøen en
tendens til å tine og bli strukturløs, kompakt og
våt. Gjennomsnittlig vil 300 mm nyfallen snø eller
500 - 700 mm tørr puddersnø, gi 25 mm vann,
mens bare 100 - 150 mm våt, kompakt snø
kreves for å gi samme resultat. Snøgrensen
(snølinjen, snow line) er en linje eller sone i
terrenget som skiller områder som blir snøfrie om
sommeren på grunn av snøsmelting, fra områder
som forblir snødekket hele året. En snøgrense
kan også være den nedre grensen for nysnø når
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nedbøren faller som regn under denne grensen.
På en bre skiller en mellom årlig og temporær
snøgrense. Snøgrensen varierer etter breddegrad og sted på kontinentene, og de lokale
terrengforholdene. Snøgrensen ligger ved havnivå ved polene, men ved ca. 5 000 m høyde ved
tropene. Snø forekommer i mange former, som
f.eks. pakksnø, pulversnø, snøsørpe, tørrsnø,
vannmettet snø, vindblåst (vinddrevet) snø.
Snødrive (snowdrift) er en avsetning av vinddrevet snø i le av en oppstikkende gjenstand eller
samlet pga. en bakevje i vinden. Snøfokk eller
snøkov (blowing snow), er snøpartikler som rives
opp av vinden til en viss høyde over bakken og
der den horisontale sikten kan være sterkt
nedsatt. Snøfonn (snow bank, snow patch) er et
isolert område av snø over eller under den
regionale snøgrensen, og som normalt overlever
sommeren over snøgrensen (da kalles snøen
firn, granulær snø oppå en isbre som ennå ikke
har blitt sammenpresset av is). Snømagasin viser
til vannmengden som befinner seg i et nedbørfelt
i form av snø. Snøsig (snow creep) er en meget
langsom, kontinuerlig bevegelse av snømasser
nedover en skråning. Snow barchan, er en
hestesko-formet liten rygg av snø med ender
som peker i vindens retning; (2) Snø, uønsket
mønster på en fjernsynsskjerm eller radar som
ligner fallende snø og som spesielt opptrer når de
innkommende signalene er svake eller borte. Det
skyldes elektrisk støy i mottageren; støyen er
farget i fargefjernsyn.
SNOW CRUST: Skare, sprø skorpe oppå eller
inni et snølag som dannes ved gjentatte smelteog fryseprosesser, eller ved at regn faller på kald
snø og fryser. Skare kan også dannes ved
vindpåvirkninger (vindskare).
SNOW LINE: Snølinjen, linjen som markerer den
nedre høydegrense for vedvarende eller evige
snølag. Se: Snow.
snRNA (Small nuclear RNA, Small nuclear
ribonucleoprotein): Små (80 - 220 nukleotider),
tallrike RNA som forekommer i cellekjernen hos
eukaryoter. snRNA danner sammen med proteiner, komplekser i form av snRNP (snerps). Slike
små ribonuklein partikler (snRNP), er antatt å
spille viktige roller i overføringene og reguleringene av de post-transkripsjonelle RNA prosesser.

snRNP: Se: snRNA.
S1 NUCLEASE: Enzym som fordøyer enkelttrådet DNA.
SO2: Se: Sulphur dioxide.
SOAK: (1) Gjennomtrenge, gjennomvæte, legge i
bløt, bløte, det å senke noe i en væske for en tid;
(2) Absorbere væske i eller gjennom porer og
hulrom (permeate); (3) Bli eksponert mot; (4)
Oppta i en mental prosess, påvirke intellektet,
forstanden eller følelsene; (5) Fjerne noe gjennom kontinuerlig nedsenkning i væske; (6) Drikke
(akohol) i overskudd, gjøre en person full.
SOAP: (1) Såpe, substans med emulgerende,
oppløsende og rensende egenskaper som dannes gjennom å koke dyrefett med natriumhydroksid (NaOH); benyttes kaliumhydroksid
(KOH) dannes et mer flytende produkt; (2)
Metallisk salt av en fettsyre som ikke er vannløselig og som benyttes som et smøremiddel,
fortykningsmiddel, overflatebelegg eller disinfeksjonsmiddel; (3) Såpeopera.
SOCIAL (Gregarious): (1) Sosial, selskapelig,
leve og interaktere med andre mennesker i et
samfunn eller i tilsvarende tette relasjoner. Social
programs, sosialprogrammer knyttet til menneskets velferd. Social standing, sosial rang og
status i samfunnet; (2) Innen biologi, adferden
mellom organismene i en gruppe av samme art,
eller samarbeidet mellom individer av forskjellige
arter. En art er sosial (gregarious) hvis medlemmene lever i mer eller mindre organiserte
samfunn som par, familier eller større grupper og
hvor det forekommer høy grad av samspill (samarbeid og gjensidig nytte) mellom medlemmene.
Hos obligat sosiale arter, kan relasjonene mellom
medlemmene være så fundamentale at de ikke
kan overleve isolert eller alene, for slike arter
forekommer ofte arbeidsdelinger mellom medlemmene (som også kan være knyttet til
forskjellig morfologi). Innen evolusjonær teori
(Se: Kin selection) kreves at sosiale dyr gjenkjenner sine slektninger (kin) slik at en altruistisk
adferd kan fortrinsvis bli rettet mot egen slekt
(Se: Colonial, Gregarious, Lone wolf og Solitary);
(2) Sosial, selskapelig, tilbøyeligheten til å finne
og glede seg over sosialt samvær med andre; (3)
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Selskapelige sammenkomster og aktiviteter i en
klubb (social club).

SOCIAL COMMENSALISM: Se: Nest commensalism, Plesiobiosis og Mixed flocks.

SOCIAL ATTRACTION: Sosial attraksjon, gjensidige tiltrekninger mellom medlemmene av
vanligvis samme art, men også individer fra forskjellige arter kan i enkelte tilfeller være sosialt
tilknyttet hverandre.

SOCIAL
cation.

COMMUNICATION:

Se:

Communi-

SOCIAL DOMINANCE: Se: Dominance.
SOCIAL DISPLAY: Se: Lek.

SOCIAL BEHAVIOUR: Sosial adferd, enhver adferd mellom to eller flere individer av samme art
der den enes adferd interakterer, influerer og
påvirker, et annet individ, og hvor et hovedaspekt
ved adferden, er kommunikasjonen mellom
medlemmene av arten (Se: Social). Sosial adferd
medfører at dyr kan leve harmonisk med
hverandre i grupper spesielt gjennom etablering
av dominanshierarkier der adferden er gruppebindende, parbindende eller underkastende.
Sosial adferd er ikke kun knyttet til primater og
fugler der den er mest påfallende, men har
utviklet seg tallrike ganger i de forskjelligste
dyregrupper der samfunnene kan være bemerkelsesverdige komplekse, med fra aggressive
(antisosiale) interaksjoner mellom individene, til
paringsleker, forelderomsorg for avkom og en
rekke andre former for sosiale grupperelasjoner.
Men generelt sett er det den sosiale adferden
hos pattedyr- og fuglearter som er mest
kompleks. I sosiale systemer hos f.eks. bier,
veps, maur og termitter, er den individuelle status
og sosiale relasjoner med de andre medlemmene, overveiende bestemt av individets
utseende i form av den kaste individet tilhører.
De økologiske krefter som ligger bak dannelsen
av slike komplekse samfunn hos enkelte arter, og
den evolusjonære dannelse av agressive, antiog usosiale arter, er fortsatt et langt på vei uløst
problem.
SOCIAL COHESION HYPOTHESIS: En hypotese som relaterer artens adferd til spredningsmønsteret, der det antas at individer som inngår i
mer sosiale relasjoner har mindre sannsynlighet
for å spre seg. Generelt forlater individer
fødestedet før de når reproduktiv alder, men
årsakene til dette er lite kjent, men det antas at
sosiale interaksjoner før emigrasjonen er hovedfaktoren og ikke aggressive (agonistiske) interaksjoner mellom medlemmene ved tidspunktet
for spredningen. Se: Social subordination hypothesis.

SOCIAL DYNAMICS (Sosiodynamics): Sosial
dynamikk, mekanismene som varierer eller
opprettholder den artskarakteristiske sosiale
struktur. Et sosiologisk fagområde (social physics) som omhandler lovene, kreftene og
fenomenene, som påvirker og forandrer samfunn;
gruppeadferd som resultat av interaksjonene
mellom gruppens individuelle medlemmer og
mellom sosiale grupper. Fagfeltet omfatter bl.a.
sosiologi, sosialpsykologi og økonomi, der den
fundamentale antagelse er at gruppens individer
influeres av andre individers adferd.
SOCIAL FACILITATION (Contagion): Sosial
læring, forbedring av egen prestasjon og ytelse
gjennom samvær eller samarbeid med andre
isteden for å leve eller arbeide isolert; læreprosess gjennom observasjon av andre.
Forskning har vist at man kan forbedre
prestasjonene gjennom å utføre oppgaver i
nærvær av andre som utfører samme arbeid,
eller kun det å ha et publikum mens man utfører
en oppgave. Med tanke på dyr så skjer en
spredning av spesielle former for adferd mellom
individene i en gruppe, gjennom f.eks. en
synkronisering av fødeopptaket (sosial facilitation) eller flykt fra predatorer (mood induction).
Sosial læring er generelt viktig for å oppnå et
funksjonelt samspill og synkroniseringer i adferd
innen en gruppe. Sosial læring sees på som
forskjellig fra imitasjon, da sistnevnte refererer til
noe nytt, en nyervervet evne eller adferd, mens
sosial læring bare fremmer en evne som allerede
er til stede. Se: Contagion.
SOCIAL GROOMING: Sosial opplæring, sosial
lopping, kosmetisk pleie og stell av huden, hår
eller fjær, til et annet individ. Vanligvis er adferden rettet mot områder av huden som individet
selv ikke når å stelle. Gjennom sosial pleie kan
skitt og ektoparasitter som f.eks. lus, bli fjernet
ved hjelp av hender, nebb, tunge og tenner,
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samtidig som parasittene kan utgjøre føde for
pleieren. Sosial pleie kan foretas av begge
partnere samtidig, veksle mellom dem eller bare
utføres av ett av individene. Slikt handlinger er
også viktige for den sosiale gruppefølelse,
eventuelt pardannelse, parbinding og dominans
strukturene. Se: Allogrooming, Autogrooming,
Grooming og Preening.

forekommer overlapp av minst to generasjoner
som alle bidrar med arbeid i kolonien.

SOCIAL GROUP: Sosial gruppe, en samling
organismer, mennesker eller dyr, som deler visse
sosiale relasjoner; individer av samme identitet
eller art, som interakterer i et samvirke med felles
forventninger og forpliktelser.

SOSIALITY: (1) Tendensen til å assosiere seg i
eller danne sosiale grupper; (2) Den kvalitet eller
tilstand å være sosial (sociability).

SOCIAL GROUP SELECTION: Sosial gruppe
seleksjon, gruppe seleksjon basert på en enhet
(deme) som representerer en sosial gruppe. Se:
Group selection.
SOCIAL HIERARCHY: Se: Rank.
SOCIAL HOMEOSTASIS: Sosial homeostase,
den stabile opprettholdelsen enten gjennom
kontroll av mikroklimaet i et rede eller bol, eller
gjennom kontroll av populasjonstettheten, adferden og fysiologien til medlemmene i den
sosiale gruppen av organismer.
SOCIAL HORMONE: Se: Pheromone.
SOCIAL INHIBITION: Sosial inhibering, bevisst
eller ubesvisst unnvikelse av en situasjon eller
sosial interaksjon. Hvis den sosiale undertrykkelse er tilstrekkelig sterk, unnvikes situasjonen totalt for å slippe antatte negative
følelsesuttrykk fra andre. Sosial inhibering kan
være normale reaksjoner på sosiale situasjoner
eller nå sykelige (patologiske) nivå med psykologiske lidelser som sosial angst eller sosial fobi
som resultat. Sosial inhibering kan og skyldes
sosialt press fra et individ av høyere rang
(dominant) (eller lavere rang), og som gir seg
uttrykk i en adferd for å dempe de eventuelle
aggressive tendensene fra dette individet. Se:
Appeasement.
SOCIAL INSECTS (Eusocial insects): Sosiale
insekter, dvs. maur, termitter og enkelte arter av
bier og veps der individene av samme art
samarbeider med å ta seg av ungene, og der
arbeidet er reproduktiv oppdelt og hvor det

SOCIAL INTERACTION: Sosial interaksjon,
relasjonene mellom individene i en koloni der
adferden av én eller et fåtall individer influerer på
andre individer i kolonien. Se: Social facilitation
og Social homeostasis.

SOCIALIZATION: Sosialisering, sosiale interaksjoner med andre; modifisering av adferd hos en
organisme som tilpasning til en sosial eksistens.
Prosessen med å tilegne seg sosiale evner,
verdier, vaner og holdninger, starter i ung alder
gjennom de erfaringer man høster i samspillet
med andre individer (av samme art) under
oppveksten. En slik sosialisering er av fundamental betydning for å tilegne seg de senere
sosiale relasjoner som pardannelser, rollefordelinger og sosiale aksepteringer som et sosialt
liv vil måtte omfatte. For enkelte sosiale typer
adferd, er visse spesifikke, sosiale kontakter av
stor betydning, og ofte begrenset til korte
tidsperioder som ung. Se: Imprinting.
SOCIAL PARASITE: Sosial parasitt, en symbiont
som forekommer eller lever i redet eller bolet til
sosiale insekter og som eter av koloniens matlagre.
SOCIAL PARASITISM: Sosial parasittisme, en
form for symbiose som forekommer hos sosiale
insekter der den sosiale parasitten ikke parasitterer og utnytter et annet dyr (verten) på samme
måte som vanlige parasitter, men stjeler f.eks. fra
matlagrene i vertskolonien eller bruker arbeiderne i vertssamfunnet til eget formål. Se: Kleptoparasitism og Parasitism.
SOCIAL RELEASER: Sosial utløser, en stimulus
fra et individ i en gruppe som medfører en
instinktiv aktivitet i et annet individ enten av den
samme eller av en annen art. Se: Releaser.
SOCIAL SCIENCES: Sosiale fag. De sosiale
vitenskapene kan sies og omfatte: (a) Psykologi,
(b) økonomi, (c) pedagogikk, (d) antropologi
(sosial- og kulturell antropologi) (e) etnologi, (f)
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demografi, (g) geografi (menneske-, økonomisk og sosialgeografi), (h) by- og region-planlegging,
(i) forvaltning, (j) jus, (k) politikk, (l) samfunnsfag,
og (m) sosiologi.
SOCIAL SUBORDINATION HYPOTHESIS: En
hypotese som relaterer økt populasjonstetthet
med økt intraspesifikk konkurranse som leder til
økt aggresjon som resulterer i at underordnede
individer blir tvunget til å spre seg (emigrere) til
dårligere (suboptimale) habitater. Se: Social
cohesion hypothesis.
SOCIAL SYSTEM (Social organization, Social
structur): Sosialt system, sosial struktur, sosial
organisering, relasjonene og mønsteret i en arts
romlige fordeling i et gitt område. Omfatter
størrelsene, stabiliteten og relasjonene mellom
kjønnene, og mellom medlemmene som bebor
området både innen og utenfor familiene. En arts
sosiale system er normalt tilpasset de økologiske
betingelsene i habitatet der arten lever.
Forskjellige arter i samme habitat, kan ha meget
forskjellige sosiale systemer og tilpasninger, og
nært relaterte arter i forskjellige habitater, kan
også være sosialt meget forskjellige. Hos enkelte
dyrearter varierer den sosiale strukturen i forskjellige områder. Studiet av sammenhengen
mellom de økologiske betingelsene og den
sosiale organisering, er et viktig forskningsområde innen sosiobiologien. Se: Community og
Sociobioogy.
SOCIETY: (1) Samfunn, samfunnsliv, en relativt
større gruppe av individer av samme art som
lever sammen og er sosialt organisert slik at de
samarbeider, kommuniserer og deler på arbeidet
til gagn for samfunnet. Med andre ord, en
folkegruppe som kan adskilles fra andre grupper
gjennom felles interesser, lover og skikker, og
med karakteristiske relasjoner, felles institusjoner
og felles kultur (f.eks. ruralt samfunn, bysamfunn). Hos dyr finner man de største og mest
komplekse samfunn hos de sosiale insektene
(termitter, maur og bier) der ca. 8 000 arter
danner samfunn. Hos de sosiale humlene og
vepsene, er samfunnet mindre omfattende og
generasjonene overlapper ikke (semisosiale) i
motsetning til andre (eusosiale) arter med
omfattende, komplekse samfunn. Ved siden av
insekter er også enkelte pattedyr- og fuglearter,
organisert i samfunn, men her er den sosiale

organisering og regulering mer fleksibel enn hos
insektene. De fleste primat arter lever i samfunn;
(2) Selskap, laug, en assosiasjon eller organisasjon av personer som deler samme profesjon,
aktivitet eller interesse, f.eks. litteratur (litterært
samfunn) eller fagområde (f.eks. ScandinavianBaltic Society for Parasitology): (3) Selskap,
sosietet, rike, velstående og sosialt dominate
medlemmer i et samfunn (high society); (4)
Selskapslivet, selskapsverdenen; (5) Forening,
klubb, firma, kompani, bedrift, foretak, virksomhet; (6) En rangert kategori innen klassifikasjonen
av vegetasjon, et relativt lite planteklimaks samfunn.
SOCIOBIOLOGY (Behavioural ecology, Socioecology): Sosiobiologi, studiet av den biologiske
basis for sosial adferd hos dyr og mennesker
basert på en teori om at slik adferd er genetisk
nedarvet og underlagt evolusjonære prosesser;
et systematisk studium av det biologiske
grunnlag for all sosial adferd basert på at adferd
representerer (adaptive) tilpasninger som kan
forklares mekanistisk ut fra evolusjonær teori.
Sosiobiologien som biologisk fagområde, omfatter alle former for sosiale strukturer, oppførsel
og tilpasninger til de omgivende habitatbetingelsene der også populasjonsbiologi og
populasjonsgenetikk
inngår.
Sosiobiologien
hevder at de sosiale adferdssystemene er
økologiske systemer, evolusjonært dannet for å
øke den genetiske fitness av individene i deres
spesifikke omgivelser, og legger derfor stor vekt
på det genetiske grunnlag for sosial oppførsel.
Primært
undersøkes
den
selektive
overlevelsesverdi av gitte sosiale systemer og
hvorledes de er tilpasset habitatet. I motsetning til
etologien, er de umiddelbare faktorene som
danner og opprettholder de sosiale systemene av
mindre interesse i forhold til de mer dypere,
fundamentale evolusjonære faktorene. Se:
Behavioural ecology, ESS, Evolutionary biology,
Fitness og Strategy.
SOCIOGRAM: Sosiogram, grafisk fremstilling av
sosiale relasjoner observert innen en gruppe
organismer, ofte med angivelse av hyppigheten
til de forskjellige spesifikke former for relasjoner.
SOCIOLOGY: (1) Sosiologi, studiet av menneskets sosiale adferd, sosiale fellesskap,
inkludert deres opphav, organisering, nettverk,
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institusjoner og utvikling. Samfunnskunnskap
(social studies) er læren om hele samfunnet, dets
geografi og historie (for dyr og planter viser
samfunn til kollektivt organiserte grupper av
organismer) (Se: Society og Synecology); (2) En
analyse av sosiale institusjoner eller sosiale
enheter i relasjon til samfunnet som helhet.
SOCIOMETRY: Sosiometri, en kvantitativ beskrivelse av organiseringen av de sosiale relasjoner og adferdsmønstre innen en gruppe
organismer, som f.eks. avstanden mellom individene og deres relative orientering.
SOCIOTOMY: Sosiotomi, oppsplittingen av en
insektkoloni (termittkoloni); sosial fragmentering
av en koloni med dannelse av nye kolonier.
SOCKET: (1) Fordypning, grop, hulning, sokkel,
åpning eller hulrom som danner en holder for
noe; (2) Øyenhule, hulrom der øyet passer inn;
(3) Hofteskål, konkav del av et ledd som mottar
et ben.
SOCKEYE DISEASE: Virussykdom (et Rhabdovirus) hos stillehavslaks som kan forårsake opptil
95 % dødelighet i klekkerier.
SOD: (1) Torv, gresstorv, dekke med gresstorv.
Torv er avleiringer i vann eller på fuktig mark av
et mer eller mindre oppdelt og fragmentert
plantemateriale; (2) Kokt, oppbløtt (Se: Peat); (3)
Homoseksuell; (4) Krek, stakkar, drittsekk.
SODIUM: Natrium (Na), bløtt, sølvaktig, reaktivt
grunnstoff som hører til gruppe I i grunnstoffenes
periodesystem, med atomnummer 11, atommasse (u) 22,98976928, smeltepunkt 97,5 oC og
kokepunkt 892oC. Natrium forekommer som et
klorid i sjøvann og i mineralet halitt. Kjemisk sett
er det meget reaktivt, det oksideres i luft og
reagerer voldsomt med vann. Oppløst i vann
leder natrium strøm. Natrium løst i flytende
ammoniakk, er en blå løsning av løste elektroner.
Natrium er et essensielt grunnstoff for alle
levende organismer hvor det bl.a. opprettholder
en syre-base balanse, opprettholder en balanse
mellom kalsium (calcium) og kalium (potassium)
(som er nødvendig for normal hjerteaktivitet),
regulerer cellenes osmotiske trykk, beskytter mot
unormalt væsketap fra vevet, kontrollerer volumet
av ekstracellulære væsker og har viktige

funksjoner i overførselen av nerveimpulser og
muskelsammentrekninger. I kroppen samspiller
natrium spesielt med kalium. Natriumsalter
forekommer i kroppsvæskene (blod, serum og
lymfe) og i vevene (i lavere konsentrasjoner). Se:
Potassium.
SODIUM BICARBONATE (Baking soda, Bread
soda, Cooking soda, Sodium hydrogen
carbonate):
Natriumbikarbonat
(NaHCO3),
bakesoda, et hvitt krystallint pulver sammensatt
av natrium kationet Na+ og bikarbonat anionet
HCO3-. Bakesoda forekommer som navnet sier, i
bl.a. bakepulver og i karbonholdige drikkevarer.
Bakesoda er noe salt og har en alkalisk smak
lignende krystallsoda.
SODIUM CARBONATE (Washing soda):
Natriumkarbonat, krystallsoda (Na2CO3.10H2O),
et vannløselig, hvitt krystakllint pulver (salt) av
natriumkarbonat som reagerer basisk og benyttes til alkalisering av vann, som et
rensemiddel (detergent) og flekkfjerner, og i papir
og glassproduksjon. Innen fargehandel kalles det
malesoda.
SODIUM CHLORIDE (Common salt, Halite,
Salt): Natriumklorid (NaCl), bordsalt, salt, den
mest vanlige form for salt, et fargeløst eller hvitt,
fast krystallinsk stoff som er løselig i vann, men
lite løselig i alkohol, med smeltepunkt 801 oC og
kokepunkt 1 413oC. Salt som mineral (bergsalt)
kalles halitt. Løseligheten i vann forandres lite
med temperatur. Natriumklorid brukes industrielt
som grunnlag for en rekke produkter, og som et
preserveringsmiddel for matvarer og som
krydder. Natriumklorid har også en meget viktig
rolle for å opprettholde ekstracellulære elektrolyttbalansen i de biologiske systemene. I saltløsninger ekstraheres vann fra cellene gjennom
osmose (Se: Osmosis), en prosess som dreper
mange mikroorganismer, derfor er saltet mat
preservert. Salt kan også desinfisere sår og
løsne bl.a. fastheftede igler fra huden. Sjøsalt
inneholder også andre former av kjemiske salter
enn NaCl. Se: Sodium.
SODIUM FLOURIDE (NaF): Natriumfluorid, et
fargeløst eller hvitt, krystallisk, vannløselig pulver
som er giftig, men som i meget tynne løsninger
kan benyttes for fluorisering av vann for f.eks.
tannbeskyttelse gjennom å erstatte OH-grupper
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med F-grupper i tannemaljen med dannelse av
fluorapatitt (Ca5(PO4)3F).
SODIUM HYDROXIDE: Natriumhydroksid (NaOH
som består av ionene Na+ og OH-), natronlut eller
lut (vannløsningen av natriumhydroksid), kaustisk
soda (fast form), et hvitt, gjennomskinnelig stoff
som er løselig i vann, etanol og metanol.
Kaustisk soda er en av de sterkeste kjente
basene (sterkt alkalisk) og finner mange anvendelser i den kjemiske industrien, spesielt i
papirindustrien og produksjonen av såper og
vaskemidler, og i avløpsrensing (plumbo) og i
luting av treverk. Kaustisk soda er meget etsende
for hud, og ikke minst øyer er uhellet ute da det
kan medføre blindhet. Bruk av vernbriller,
hansker og beskyttende klær, er en selvfølge.

hengig av energi i form av cellulært ATP og
enzymet natrium/kalium-ATPase som er et
membranbundet protein som utveksler Na+ ioner
med K+ ioner som resulterer i et lavere konsentrasjonsnivå av Na+ inni cellen samtidig som
K+ nivået øker, noe som opprettholder en
differensiert konsentrasjon av disse ionene over
membranen.
Konsentrasjonsforskjellen
som
aktivt opprettholdes, er fundamental for cellens
funksjon da det opprettholder cellens hvilepotensial. Se: Action potential.
SOERENSEN'S COEFFICIENT (Sørensen's
coefficient, Sørensens index): Se: Kulezinski's
coefficient.
SOFT-BODIED: Uten hardt skjelett.

SODIUM HYPOCLORITE: Natriumhypokloritt,
(NaOCl eller NaClO; består av natrium kationet
Na+ og hypokloritt anionet OCl- eller ClO-) (trivialnavn klorin), et klart, lyst grønngult oksidasjonsmiddel med en karkateristisk klorlukt. Natriumhypokloritt som benyttes til bleking, desinfeksjonsmiddel for å forhindre bakterivekst og
algevekst og til klorering av drikkevann i mindre
anlegg, fåes i handelen i form av vandige
oppløsninger som vanligvis inneholder 10 - 15 %
klor. Da stoffet er meget giftig for alt liv i vann, ble
det benyttet av undertegnede gjennom ca. 25 år
for kontinuerlig desinfeksjon av avløpsvannet fra
alle laboratorie-forsøkene (ved NHM, UiO) med
haptormarken Gyrodactylus salaris som infiserer
diverse lakse-fisk.

SOFT CHANCRE (Soft sore): Se: Chancroid.

SODIUM NITRATE: Natriumnitrat (NaNO3), chilesalpeter, natronsalpeter, et stoff som består av
36,5 % natron (NaHCO3) og 63,5 % salpetersyre
(HNO3) og som ofte tilsettes koksalt. Chilesalpeter er krystallint, fargeløst og gjennomskinnelig. Det løses lett i vann som dermed får en
salt smak. Løselig i vann benyttes chilesalpeter
hovedsakelig som gjødningsmiddel i jord- og
hagebruk; anvendt som konserveringsmiddel
betegnes det E251.

SOFTWARE: Software, programmet som befinner seg inne i en datamaskin eller computer
system; to typer forekommer: System software,
som er en essensiell komponent som følger med
hardwaren (Se: Hardware) til datamaskinen eller
computer systemet og som inkluderer programmer slik som operativsystemet som er helt avgjørende for å kunne benytte datamaskinen.
Tilknyttede software enheter er de programmer
som legges inn med tanke på spesielle
anvendelser av datamaskinen eller den rollen
datamaskinen spiller i et visst computersystem.

SODIUM PUMP: Natriumpumpe, en aktiv transportmekanisme gjennom cellemembranene hos
eukaryoter der Na+ ioner fraktes ut av cellen (og
K+ ioner inn) mot en konsentrasjonsgradient, noe
som produserer en elektrisk spenning (resting
potential) over membranen. Funksjonen er av-

SOFTENING: (1) Bløtgjøring, avherding, en
delvis eller fullstendig fjerning av vannets innhold
av kalsium- og magnesium-ioner, f.eks. gjennom
bruk av en kation-bytter. Til det benyttes
avherdingsfiltre for å fjerne disse ionene fra
vannet eller for å bytte disse ut med alkalimetallioner. Filtermediet kan være permutittjord eller
syntetiske ionbyttere; (2) Mykgjøre, gjøre mindre
hard, stiv eller fast; (3) Mildne, gjøre noe mindre
alvorlig.
SOFT TICKS: Midd i familien Argasidae, f.eks.
arter i slektene Ornithodoros og Otobius som
angriper kveg.

SOFT WATER: Bløtt vann, vann med lavt innhold
av kalsium- og magnesiumsalter, dvs. ioner av
kalsium (Ca2+) og magnesium (Mg2+). Internasjonalt regnes vann som bløtt når hardheten er
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lavere enn rundt 50 - 60 mg/l av kalsiumkarbonat
(CaCO3). Hardt vann kalles vann med mer enn
50 - 60 mg/l av kalsiumkarbonat. I bløtt vann vil
såpe lett skape såpebobler.
SOIL: (1) Land, landsbygd, landsens (native soil);
(2) Jordbrukslivet, landbrukslivet (man of the
soil); (3) Sted eller betingelser fordelaktige for
vekst; (4) Skitt, smuss, søle, flekk, skitne til, søle
til; (5) Gjødning, gjødsel, møkk; (6) Grunn,
jordbunn, jordsmonn, jordens værutsatte øvre lag
over berggrunnen der planter vokser og som
består av dekomponerte sten- og mineralpartikler blandet med organisk materiale og som
vanligvis inneholder luft, fuktighet og næringsstoffer slik at det kan underholde livet på jorden
ved at planter henter sin næring og fuktighet
derfra. Dannelsen av jord avhenger av det
opprinnelige materialets beskaffenhet, og klimaet
og topografien i området. Jord er en blanding av
mineraler fra grunnfjellet og organisk råtnende
materiale; en regolitt (Se: Regolith) som dekker
store deler av jordoverflaten og utgjør den
nederste del av biosfæren, den såkalte pedosfæren (Se: Pedosphere). Jord er den sentrale
miljøfaktor i et terrestrisk økosystem, men kan
miste sin fruktbarhet hvis ikke næringsstoffene
regelmessig fornyes. Det er dekomposisjonen av
det døde organiske vevet fra dyr og planter i
humuslaget og av berg og sten i jordlaget og
berggrunnen, som kontinuerlig fornyer det
organiske innholdet og mineralinnholdet i jorden.
Fraksjonene fra dekomponeringen av de organiske og uorganiske komponentene, blandes slik
at det dannes et organisk-mineralsk kompleks
med karakteristiske egenskaper. Fordi de jorddannende klimatiske, fysiske, kjemiske og
biologiske faktorene varierer geografisk og virker
over tid, produseres jord som etterhvert vil avvike
fra hverandre i jordstruktur, jordtekstur, vanninnhold, bonitet og jordtemperatur. De menneskelige påvirkningene varierer også mye over
sted og tid. Det finnes derfor mange typer jord
med varierende mineralinnhold og innslag av
organisk materiale der partikkelstørrelsene og
jordtykkelsen også har stor betydning for
forskjellene mellom jordtypene. Dekomponeringsprosessene (weathering processes) som påvirker
jorden, omfatter både fysiske prosesser (bl.a.
nedbør (vann), fuktighet, isbreer, tyngdekraft,
temperatur og vind), kjemiske prosesser (bl.a.
hydratisering, oksidasjon-reduksjon, chelatering,

hydrolyse; Se: Pedogenesis)), og biologiske
prosesser (bl.a. påvirkning fra planter (fytosfæren), dyr (zoosfæren) og mikroorganismer; Se:
Soil biota) gjennom fysiske påvirkninger, deres
evne til å holde på vann og gjennom organisk
dekomponering og avføring). Dessuten kan det
opprinnelige berget være dannet gjennom
størkning av flytende lava (magmatiske bergarter;
f.eks. granitt, dioritt og basalt), eller omdannet fra
et tidligere dannet berg (metamorfe bergarter,
f.eks. gneis, kvartsitt og marmor) eller sedimentært dannet gjennom avleiringer av fragmentert
værbearbeidet materiale (sedimentære bergarter,
f.eks. sandsten og kalksten). Den relative
sammensetningen av jordbestanddelene og luftog vanninnslaget, kan variere meget. I god jord
utgjør omtrent halvparten av volumet porer,
hvorav halvparten igjen omfatter luft, den andre
delen vann. De faste materialene kan utgjøre ca.
95 % mineralpartikler og ca. 5 % organisk materiale. I jord fra tropene kan mengden organisk
materiale være under 1 %, mens i i torv,
nærmere 100 %. Den biotiske, organiske delen
av jordsmonnet består av en distinkt fauna og
flora av spesielt arter av sopp, alger, protozoer,
rundmark, fåbørstemark, bløtdyr og leddyr, og av
bakterier. Den abiotiske komponenten består av
mineralsubstansene dannet gjennom nedbrytningen av det opprinnelige berget, det organiske
materialet (humus), grunnvannet som inneholder
diverse oppløste stoffer og gassene i porerommene som har sin spesielle atmosfære. Med
andre ord, jord er et kompleks dannet som
resultat av gjensidige påvirkninger mellom det
opprinnelige bergmaterialet, topografien, klimaet,
det levende livet (biotaen, floraen og faunaen) og
alderen på landområdet. Jordens tekstur,
porøsitet, konsistens og kjemiske natur, bestemmes av dette komplekset. Leire (clay soil) er
dannet fra feltspat og har en fin tekstur og stor
evne til å holde på vann (partikkelstørrelse
<0,002 mm i diameter); silt har en partikkelstørrelse mellom 0,002 mm og 0,02 mm i
diameter. Leirjord eller leirmold (loam) er en
sandblandet form for leire. Sand (sandy soil) er
ofte dannet av kvartsitt og er porøs og har en
grov tekstur (partikkelstørrelse mellom 0,02 mm
og 2,0 mm i diameter). Jord kan både dannes på
stedet gjennom forvitringer av den underliggende
bergarten (residual soil), eller blitt transportert og
avsatt av vind (loess), isbreer (till) eller av vann
(alluvium). Humus som er den viktigste organiske
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komponenten i jord og har stor evne til å binde
vann, består kjemisk av bl.a. karbohydrater,
lignin, diverse fett- og proteinsubstanser, noe frie
aminosyrer, karotenoider, alkaloider og resiner
som stammer fra produsentene. Dessuten en
rekke sekundært dannede humuskomplekser
som resultat av bakterielle prosesser. Humus
dannes fra dødt og råtnende materiale gjennom
tre faser: (a) Planteavfall eller strø (litter; hvert år
faller tusener av tonn løv til bakken og danner et
strø av ferskt organisk materiale), (b) råhumus
(duff; delvis nedbrutt strø under det nye løvfall),
og (c) humus (det ferdig dekomponerte strøet
spesielt bearbeidet gjennom mikroorganismenes
aktiviteter). Sluttproduktet, molden, er et mørkt,
amorft organisk materiale som utgjør hovednæringskilden for plantene. Jorden kan være
sammensatt av klart adskilte jordlag med avvikende farge, tekstur, porøsitet og kjemi som
danner et karakteristisk jordprofil (soil horizon),
vanligvis med tre hovedlag (horizons, A, B og C)
av varierende tykkelse. Der den øvre horisonten,
A (topsoil), er sammensatt av materialer
produsert av organismene, B (subsoil) horisonten
av mineraljord der de organiske kompleksene er
dekomponert til uorganiske substanser gjennom
en mineralisering eller forvitring (weathering).
Den laveste horisonten, C horisonten, representerer det opprinnelige, lokale jordmaterialet.
(En eventuell D horisont refererer til det
underliggende berget (bedrock). A laget viser
oftest markerte tegn på erosjon og kan mangle i
fjellområder. En rekke jordtyper forekommer,
bestemt av stedets opprinnelige bergart, klimaet
og de biotiske prosessene. Se: Boulder, Clay,
Cobble, Loam, Peat, Pebble, Pedogenesis,
Sand, Silt, Soil horizons og Soil classification.
SOIL CLASSIFICATION: Jordklassifikasjon,
underdisiplin av jordbunnslæren som omfatter
den systematiske kategoriseringen av jordtyper,
ofte basert på forskjellige systemer: (a) All jord er
assosiert med spesielle regioner eller klimasoner,
med tre hovedordener (main orders), underordener (suborders), hovedgrupper (world groups),
serier (series) og typer (types), (b) eller 10
hovedordener (major soil orders) basert på
utviklingstilstanden. Det mest vanlige systemet er
USDA (Unified Soil Classification System) med
tre hovedgrupper: Grovkornet jord (sand og
grus), finkornet jord (silt og leire) og organisk jord
(peat) der alle er videre oppdelt i en rekke

undergrupper. ESCS (European Soil Classification System) er meget likt bortsett fra selve
kodingen og enkelte mindre detaljer. Jordklassifiseringen har forandret seg fra et system
basert på jordprofilets avhengighet av faktorene
som har dannet jorden (terrenget, geologien,
klimaet, vegetasjonen), til et system basert mer
på selve arrangeringen av jordlagene, og deres
struktur og tekstur. Se: Pedogenesis, Soil og Soil
taxonomy.
SOIL CONSERVATION: Jordvern, bevaringen
og forvaltning av jorden med tanke på å
minimalisere jorderosjonen og opprettholde
næringsverdien for jordbruket, med tanke på
grøde og høsting. Se: Soil.
SOIL CREEP: Jordsig, jordflyt, solifluksjon, sakte
massebevegelse der jord forflyttes nedover
skråninger med hastighet i størrelsesorden rundt
noen cm per år. Se: Soil.
SOIL DEPLETION: Jordutarming, reduksjon i
jordkvaliteten over tid, spesielt mht. tap av
næringsstoffer på grunn av for intensivt jordbruk,
erosjoner forårsaket av vind og vann og kjemiske
forstyrrelser blant annet på grunn av sur nedbør.
Se: Soil.
SOIL DRENAGE: Jorddrenasje, fjerningen av
overskuddsvann fra jorden, og da overskudd med
tanke på det formål man hadde for bruk av
jorden. Se: Soil.
SOIL EROSION: Jorderosjon, fjerningen eller
uttynningen av et jordlag raskere enn hva en
nydannelse eller naturlig erstatning av jorden kan
bidra med; omfordelinger av et jordlag pga. bortfraktning av løsmasser forårsaket av klimatiske
og fysiske prosesser, som forårsaket av vann,
vind, is og skadelige former for jordbruks- og
skogsdrift. Blir jorderosjonen langt sterkere enn
jorddannelsesprosessene, vil jorden bli ufruktbar,
tørr og til sine tider oppleve oversvømmelser.
Nedhugging av skog, overbeiting og enkelte
uheldige dreneringssystemer, kan medføre sterk
jorderosjon da et velutviklet vegetasjonssystem
med planterøtter som binder jord, er meget viktig
for å forhindre eller redusere bortvaskingen av
jordsmonnet. Jorderosjon er vanligvis forårsaket
av mennesket, spesielt i tilknytning til jordbruksog skogsvirksomhet. Se: Pedogenesis og Soil.
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SOIL EVOLUTION: Jordevolusjon, sekvensen av
forandringer i jordsmonnet og jordprofilen under
dens utvikling over historisk eller geologisk tid.
Se: Pedogenesis.
SOIL FORMATION (Pedogenesis): Jorddannelse, pedogenese, den kombinerte effekten av
en rekke jorddannende faktorer som den mekaniske fragmenteringen av det opprinnelige berg og
stenmaterialet til mindre enheter og den videre,
kontinuerlige nedbrytningen (korrosjon) av dette
materialet på grunn av diverse kjemiske
prosesser, ved siden av innvirkningen av jordens
alder, klima, terrengforhold, vegetasjonsdekke,
mikroorganismer, tilførselen av organisk materiale fra de biologiske aktivitetene og eventuelt
menneskets påvirkninger. Faktorer som virker i
varierende grad på systemet der noen er
viktigere enn andre; klimaet er ofte regnet som
viktigste faktor. De karakteristiske jordprofilene
som dannes i det opprinnelige materialet, skyldes
spesielt klimaet og nedbøren, vegetasjonen og
aktivitetene til det samfunnet av organismer som
lever i jorden. Organismene, biotaen eller humuset (Se: Humus), utgjør omtrent 1 - 20 % av det
totale materialet. Se: Pedogenesis og Soil.
SOIL GRANULATION SCALE: Skala for inndelingen av størrelsen på jordpartikler (diameter i
mm): Sten, meget grov grus (rubble/gravel),
større enn 20, grus (gravel/grit), 20 - 2, grov sand
(sand) 2 - 0,2, fin sand, 0,2 - 0,02, silt, slam og
støv (silt/dust), 0,02 - 0,002, og fin silt og leire
(clay), mindre enn 0,002. Størrelsesgruppene
varierer mellom de forskjellige systemene som
benyttes i forskjellige land. Se: Soil texture.
SOIL HORIZON: Jordsjikt, jordhorisont, et mer
eller mindre distinkt lag i jorden som er parallell
med jordoverflaten og som er fysisk, mineralologisk, kjemisk og biologisk forskjellig fra de
nærmeste lagene over og under, og som er
dannet av visse refordelingsprosesser i jorden.
Jordhorisontene adskiller seg fra hverandre også
visuelt gjennom farge, konsistens, struktur og
tekstur. Hovedlagene omfatter vanligvis fire
hovedhorisonter
benevnt
med
symboler
(versaler) fra A til D, små bokstaver viser til den
videre inndelingen av disse igjen. Det laveste
nivået er jordfasene (soil phases). Det forekommer imidlertid en rekke måter å symbolisere

jordsjiktene på med bokstaver i verden. Se: Soil
og Soil formation.
SOIL MAP: Jordkart, geografisk kart som viser
utbredelsen av jordtypene, jordegenskapene og
dreneringsforholdene i relasjon til andre karakteristiske trekk ved et gitt landskap. Noen jordkart
kan være presentert som en enkel håndtegning,
mens andre kan være et simulert eller predikert
todimensjonalt kart over jordklassene eller et
simulert eller predikert tredimensjonalt kart som
også omfatter andre egenskaper ved jorden som
f.eks. bruken av jorden eller jordnedbrytningen
(forvitringen). Se: Soil.
SOIL MECHANICS: Geoteknikk, studiet av de
fysiske egenskapene og utnyttelsen av jorden
spesielt med tanke på de ingeniørmessige
vurderingene ved fundamentering for tunge strukturer eller veier.
SOIL MOISTURE DEFICIT: Den mengde vann
som behøves tilført jorden for å oppnå vannmetning.
SOIL PROFILE: (1) Jordprofil, den vertikale
suksesjonen av de horisontale jordhorisontene
(jordlagene A til C) ned til berggrunnen (bedrock),
eller til så langt ned som planterøttene trenger;
(2) Et diagram av et vertikalt jordprofil som angir
de forskjellige jordhorisontene. Se: Soil horizon.
SOIL REACTION: Mål på hvor sur eller basisk
(alkalisk) jorden er, katalogisert etter pH verdi:
Ekstremt sur, < 4,5, meget sterkt sur, 4,5 - 5,0,
sterkt sur, 5,1 - 5,5, moderat sur, 5,6 - 6,0, noe
sur, 6,1 - 6,5, nøytral, 6,6 - 7,3, noe alkalisk, 7,4 7,8, moderat alkalisk, 7,9 - 8,4, sterkt alkalisk, 8,5
- 9,0, og meget sterk alkalisk, > 9,1.
SOIL SCIENCE (Pedology): Jordbunnslære,
jordvitenskap, studiet av alle aspekter ved jorden,
dvs. jordens fysiske, kjemiske og biologiske
egenskaper, dens dannelse, sammensetning,
klassifisering, utbredelse, utnyttelse, fruktbarhet,
erosjoner og ødeleggelser. Geotechnics, geoteknikk er en ingeniørvitenskap som tar for seg
de praktiske problemstillingene knyttet til jord,
både løsmasser og berg, for å gjøre jorden
sikrere og mer beboelig. Se: Pedology.
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SOIL STRUCTURE: Jordstruktur, jordens makrostruktur, karakterer og bindende evner først og
fremst basert på de enkelte jordpartiklenes evne
til å danne sekundære enheter, aggregater, som
varierer i form, størrelse, stabilitet og grad av
fastheftelse seg imellom. Jordens organiske
innhold er en av de viktigste jordbindende
faktorer der kultivering har en negativ innflytelse
gjennom å bryte ned jordstrukturen og fjerne
organisk innholdet fra jorden. Jordstrukturen
påvirker jordens porøsitet og har en stor
innflytelse på jordens fruktbarhet. Jord kan oppdeles videre i en rekke forskjellige grupper ut fra
sin struktur. Se: Soil og Soil classification.
SOIL TAXONOMY: Jordtaksonomi, et hierarkisk
klassifikasjonssystem for jord rangert fra de mest
generelle (jordordner) til de mer spesielle grupper
(jordserier), omfattende ordner, underordner,
grupper, undergrupper, familier og serier. Se: Soil
classification.
SOIL TEMPERATURE: Jordtemperatur, temperaturen i jorden uansett sted, eller som målt
med et termometer på en dybde av 30 cm og 100
cm ved en meteorologisk stasjon. Forandringene
i overflatetemperaturen fra dag til natt reduseres
raskt med dybden; årlige forandringer påvises
ikke ved dybder under 10 m i jorden.
SOIL TEXTURE: Instrument benyttet i felt eller
laboratorium for å bestemme jordklassenes
fysiske tekstur gjennom å måle jordens partikkelstørrelse ved å sile den gjennom filtre med
varierende nettstørrelse. USDA benytter følgende
størrelsesklasser (partikkeldiameter i mm): Grus
eller meget grov sand (very coarse sand, 1,00 –
2,00), grov sand (coarse sand, 0,50 – 1,00),
medium sand (medium sand, 0,25 – 0,50), fin
sand (fine sand, 0,10 - 0,25), meget fin sand
(very fine sand, 0,05 – 0,10), silt (silt, 0,002 0,05) og leire (clay, <0,002). Størrelsesgruppene
varierer mellom de forskjellige systemene som
benyttes i forskjellige land. Se: Soil classification
og Soil granulation scale.
SOIL TYPE: Jordtype, en taksonomisk underavdeling av en jordserie spesielt basert på
tekstur, jordpartikkelstørrelsen (Se: Soil texture) i
jordsjiktet spesielt ved overflaten (A-horisonten).
En jordtype deler et sett av veldefinerte egenskaper som skiller den fra andre jordtyper.

Opprinnelig var jordtypen det laveste nivået man
opererte med, men nå er jordtypene inndelt
videre i subtyper. Se: Soil, Soil classification og
Soil granulation scale.
SOIL WATER: Markvann, jordvann, vannet i de
øvre jordlag der det også finnes luft i porene, dvs.
over grunnvannsspeilet. Markvann omfatter også
vanndampen i porene. Markvann kan transporteres oppover i jordlagene ved fordampning
fra jordoverflaten, eller nedover ved snøsmelting
eller nedbør. Markvann er en av de viktigste
faktorer for de jorddannende prosessene og for
plantenes trivsel og vekst. Markvann kommer i
forskjellige former, som (a) festet molekylært som
en film rundt overflaten på jordpartiklene
(hygroskopisk vann som ikke er tilgjengelig for
plantene), (b) som en tykkere film rundt
jordpartiklene og i de mindre porene i jorden
(kapillært vann); da dette vannet ikke renner bort
er det kapillære vannet med sine oppløste stoffer,
den viktigste vann-, mineral- og næringskilden for
plantene, og som (c) overskuddsvann utover det
det hygroskopiske og kapillære vannet; dette
vannet renner bort med tyngdekraftens hjelp
(gravitasjonsvann). Jordens feltkapasitet refererer til det vannet som er igjen i jorden når
«gravitasjonsvannet» er rent bort mens porer
fremdeles er fylt av vann. Er alle porene fylt, er
jorden vannmettet, uten luft. En uttørring av
jorden kan medføre at fuktighetsnivået faller så
lavt at plantene tørker ut. Se: Groundwater.
SOJOURN: Oppholde seg midlertidig, midlertidig
besøk eller et midlertidig oppholdssted som ikke
er ens hjem.
SOL: (1) Forkortelse for: Speed Of Light; (2) Sol,
kolloid av meget små (1 nm – 100 nm), faste
partikler spredt (dispersed) i en flytende, kontinuerlig og homogen væske. En sol er ganske stabil
og ved belysning blir lyset spredt av partiklene
(Tyndall effect); (3) Solar, sol-.
SOLAR CELL: Solcelle, enhver innretning som
bruker solenergi til produksjon av elektrisk strøm.
Et solbatteri består av flere solceller; et solpanel
er et større, flatt arrangement av solceller festet
til f.eks. utsiden av en hyttevegg eller et romskip
og som er orientert slik at det mottar maksimum
solinnstråling.
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SOLAR CONSTANT: Solkonstanten, mottatt solenergi (solintensiteten) per tidsenhet og enhetsareal når innstrålingen skjer loddrett (perpendikulært) på et plan (flate) i en spesifisert avstand
fra solen (ved atmosfærens ytre grense mot
verdensrommet). (Et mål på solkonstanten ved
jordens gjennomsnittlige avstand fra solen er
1,353 ( 1,5 %) kW m-2 eller tilnærmet 14 000
J/s/m2).
SOLAR DAY (24 h): (1) Døgn, dag, et gjennomsnittlig døgn, gjennomsnittstiden mellom påfølgende soloppganger eller en eller annen gitt
meridian (lengdesirkel) i forhold til solen; (2)
Tiden jorden bruker for én rotasjon rundt sin akse
i forhold til solen. Et døgn er på 24 timer, men
varierer noe med breddegraden, variasjoner i
jordens bane rundt solen og enkelte andre
faktorer. Se: Lunar day, Sidereal day, Sidereal
year og Time.
SOLAR ENERGY: Solenergi, enhver energiform
som har sitt utspring fra solen (Se: Insolation).
Solenergien kan utnyttes direkte gjennom omforming til kjemisk energi (biokjemiske systemer
for energiomdannelse, inkludert fotosyntese),
varmeenergi (gjennom væskeoppvarming eller
f.eks. fokusering via brennglass) eller til elektrisk
energi (solcellepanel). Indirekte kan solenergien
utnyttes gjennom vind, bølger eller varmegradienter i havet som resultat av solens
innstråling og påvirkning på atmosfæren og
havene. Solenergi er en meget attraktiv form for
energi og det foregår en omfattende forskning på
energieffektive metoder for omforming av
solstråling til utnyttbar energi for mennesket. Da
solstrålingen er sterkest i de topiske områdene
der også fattigdommen er størst, er potensialet
meget stort makter man å utvikle en hensiktsmessig og kostnadseffektiv utnyttelse.
SOLAR HEATING: Soloppvarming, en form for
oppvarming basert på drivhuseffekten (Se:
Greenhouse effect). Soloppvarmingen kan skje i
lukkede boligrom, drivhus i gartnerier, svømmebassenger eller i åpne rom der fordampningen av
væsker kan medføre f.eks. destillasjon av brakkeller sjøvann for produksjon av drikkevann.
SOLARIMETER: Solarimeter, instrument for å
måle den totale solinnstrålingsintensiteten som

direkte (Q) eller diffus (q) stråling på en horisontal
overflate. Se: Pyrheliometer og Pyranometer.
SOLAR LUMINOSITY: Solluminositet, astronomisk enhet for strålingsenergi (energi i form av
fotoner); den totale mengde strålingsenergi av
alle bølgelengder som sendes (emitteres) ut i
verdensrommet per tidsenhet fra stjerner,
galakser eller andre himmellegemer relativt til
den fra solen. Strålingsenergien fra solen
fluktuerer noe, men er definert (av International
Astronomical Union) som 3,828 x 1026 W.
Hovedfluktuasjonen omfatter en 11-års solflekksyklus som gir en periodisk variasjon på ± 0,1 %.
SOLAR RADIATION: Solstråling, den elektromagnetiske strålingsenergien fra solen (i bølgelengdene fra 290 nm til rundt 3 000 nm) og de
subatomære partiklene som emitteres fra solen,
og da spesielt den delen av disse som når
jorden. Se: Radiation.
SOLAR RADIATION MANAGEMENT (SRM):
Forsøkene på å modifisere solens kortbølgede
stråling med det formål å redusere de negative
klimaforandringene, spesielt ved å redusere
økningene i fordampningen og overflatetetemperaturene på jorden. Det kan omfatte kunstig bruk
av stratofæriske aerosoler eller å gjøre skydekket
tettere og mer hvitt. Relatert til SRM er planene
på modifisering av den langbølgede strålingen fra
jordoverflatene.
SOLAR SYSTEM: Solsystemet, de åtte planetene (dvergplaneten Pluto er (dessverre) ikke
lengre betraktet som en planet selv om den har
fem kjente måner: Charon, Nix, Hydra, Kerberos
(P4) og Styx; der den største, Charon, er den
største månen i Solsystemet sammenliknet med
dvergplaneten den går i bane rundt) og asteroidene i asteroidebeltet. Både planetene og
astroidene går i nesten sirkulære baner rundt
solen og i nesten samme plan.
SOLAR UNITS: Solenheter, et sett av dimensjonsløse enheter som solens masse, radius og
lysstyrke som benyttes som enheter for å måle
andre stjerners egenskaper. For eksempel så vil
en stjerne som har 10 ganger solens masse sies
å ha en masse lik 10 solmasser (10 M o).
Lysstyrken (luminosity) kan kan uttrykkes som en
faktor av solens lysstyrke (Lo, 3,826 x 1026 joule
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per sekund), og radiusen som en faktor av solens
radius (Ro, 1,392 x 106 km).
SOLAR WIND: Solvind, strømmen av elektromagnetisk stråling og subatomære partikler
(interplanetært plasma, ioniserte partikler, hovedsakelig protoner og elektroner) som sendes
(emitteres) fra solen ut i alle retninger i verdensrommet og som påvirkes av jordens magnetfelt
og også påvirker magnetfeltet slik at det får en
usymmetrisk form (Se: Magnetosphere). Den
gjennomsnittlige partikkelenergi er lavere enn
ved kosmisk strål-ing, hastigheten er mellom 250
- 900 km s-1 i en avstand av jordens bane. Ved
høy solflekkaktivitet og ved utbrudd (flares), øker
partikkelantallet og også hastigheten. Slike
intensitetsforandringer medfører variasjoner i
magnetfeltet (magnetstormer) som påvirker
radiokommunikasjonen.

SOLICIT: (1) Forlede, lokke, forsøke å oppnå
noe gjennom overtalelse (eller formell søknad);
(2) Anmode innstendig, insistere, forlange, kreve,
presse noen sterkt; (3) Bønnfalle, forsøke å
oppnå noe med en inntrengende anmodning,
bønn.
SOLICITING BEHAVIOUR: Lokkeadferd, en
hunns adferd, bevegelser og positurer, for å
signalisere til en hann at hunn er villig til paring
(kopulasjon). Adferden utgjør den avsluttende
delen av hunnens paringslek. Se: Copulation og
Courtship.
SOLID WASTE (Refuse): Fast avfall, alt mer
eller mindre fast avfall som stammer fra industri,
jordbruk, gruvedrift eller andre kommersielle
aktiviteter. Se: Refuse.
SOLIDUS: Kompakt, massiv.

SOLAR YEAR (Tropical year): Solår, tiden
jorden trenger på å gå én runde rundt solen. Et
solår består av 365,2422 gjennomsnittlige
soldager (365 dager, 5 timer, 48 minutter og
45,51 sekunder). Det er beregnet at solårets
lengde avtar med 5 sekunder per 1 000 år fordi
månen fjerner seg kontinuerlig fra jorden med en
hastighet på 3,82 ± 0,07 cm per år. Se: Sidereal
year og Time.
SOLDIER: (1) Soldat, profesjonell kriger, en som
arbeider i hæren; (2) En aktiv, lojal eller militant
tilhenger av en organisasjon; (3) Innen zoologi,
soldat, steril (ikke-produktiv) maur eller termitt
karakterisert ved sitt store hode og kraftige
kjever, eller en honningbie som svermer i forsvar
av bikuben.
SOLE: (1) Eneste; (2) Enslig, singel, alene,
ensom; (3) Ugift (hovedsakelig brukt om kvinner);
(4) Undersiden, den delen som noe annet hviler
vertikalt på; (5) Sjøtunge (Solea solea) eller
smørflyndre (Glyptocephalus cynoglossus); (6)
Fotsåle, undersiden av foten; (7) Skosåle, undersiden av en sko eller støvel (ofte minus hælen).
SOLEN- (Soleno-): Prefiks som betyr kanal, rør.
SOLENOPHAGE: Solenofag, blodetende leddyr
som suger blod direkte fra blodårene.
SOLECURTUS: Kort rør.

SOLIFLUCTION
(Solifluxion):
Solifluksjon,
jordflukt, den sakte glidende bevegelsen av
partikler og finkornet, vannfyllt materiale nedover
relativt slakke skråninger som vanligvis forekommer i områder med fryse/tine prosesser over
frosset undergrunn.
SOLITARY (Lone wolf): (1) Alene, ensom,
enslig, solitær, eneboer, en som lever eller søker
å leve uten ledsager, samboer eller kamerater;
(2) Som skjer, er laget eller utført alene; (3)
Isolert, avsides, tilbaketrukket, fjernt fra sivilisasjonen; (4) Innen zoologi, eneboer, dyr som
lever avsondret fra andre og som ikke deltar i
noen varige former for gruppedannelser eller
parbindinger. Solitære hanner og hunner lever i
adskilte territorier og møtes kun for paring. Hos
pattedyr er orangutangen et eksempel, hos fugl,
gjøken. Se: Colonial, Lone wolf og Social.
SOLSTICE: Solverv, solvending, den tid på året
om sommeren og vinteren når solen har sin
henholdsvis maksimale og minimale vinkelavstand (deklinasjon, breddegrad i himmelkordinater projisert på himmelvelvingen) fra
himmelens ekvator (himmelekvator ligger i
samme plan som som jordens geografiske
ekvator), dvs. ved sommersolverv (på N halvkule
20. - 21. juni da solen er rett over den nordlige
vendekrets; 23o 27' N) har vi årets lengste dag
med flest timer dagslys og ved vintersolverv (på
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N halvkule 21. - 22. desember da solen er rett
over den sydlige vendekrets; 23o 27' S) har vi
årets korteste dag med færrest timer dagslys. Det
sies at «sola snur» på disse tidspunktene, men
det er jordas rotasjon rundt sola og helningen på
jorda som skaper vinter- og sommersolverv. Se:
Declination.
SOLSTITIAL TIDE: Tidevannet som definert ved
tidspunktet for solverv da solen når sin største
nordlige og sørlige deklinasjon. Se: Solstice og
Tropic tide.
SOLUBILITY: (1) Kvaliteten eller evnen å være
løselig; (2) Løselighet, mengden av en substans
(solute) som kan løses i en gitt mengde av en
annen substans (løsemiddel, solvent) under
dannelse av en homogen, mettet blanding
(solution, soln). Løselighet måles i mol per
kilogram løsemiddel og avhenger av temperatur.
I en væske øker løseligheten generelt med
temperaturen, mens i en gass avtar den.
SOLUBLE: (1) Oppløselig, det å kunne oppløses
i en væske (løsemiddel (solvent), spesielt vann);
(2) I stand til å bli løst (et problem).
SOLUBLE RNA: Se: tRNA.
SOLUBLE PHASE OF THE CELL: Se: Hyaloplasm.
SOLUBILIZE: Gjøre noe løselig eller mer løselig
(f.eks. et fettstoff eller lipid), spesielt i vann
gjennom tilsetting av et eller annet løsemiddel,
vaskemiddel.
SOLUTE: (1) Oppløsning, oppløst substans, substans oppløst i en annen substans, substansen
som kan være et fast stoff, væske eller gass, er
oppløst i en væske, løsemiddelet (Se: Solvent),
med dannelse av en løsning (Se: Solution); (2)
Fri, helt adskilt (Se: Adnate).
SOLUTION: (1) Løsning, forklaring, løsningen på
et problem, forklaringen på et problem, resultatet
av noe; (2) Metode eller prosess for å håndtere et
problem; prosessen med å finne et resultat ved å
benytte gitte data, kjente fakta eller metoder; (3)
Løsning, oppløsning, en kjemisk, homogen
blanding av to eller flere substanser, vanligvis en
væskeblanding (Se: Solvent) med to eller flere

faste stoffer, væsker eller gasser (Se: Solute). I
en løsning er molekylene til det oppløste
produktet, diskrete og blandet med molekylene i
væsken. For to blandbare væsker på det molekylære nivå (vanligvis er det en viss interaksjon
mellom løsemiddelet og de oppløste molekylene), betraktes løsemiddelet (solvent) som
hovedkomponenten, og det oppløste produktet
(solute) som den mindre komponenten. En
løsning kan også betraktes som prosessen der
substanser forandres fra en fast fase eller
gassfase, til en oppløst tilstand gjennom bruk av
et løsemiddel.
SOLVENT: (1) I stand til løse en annen substans;
(2) Solvent, løsemiddel, løsningsmiddel, det
oppløsende medium (væsken) som kan oppløse
én eller flere andre substanser (Se: Solute) under
dannelse av en løsning (Se: Solution). Polare
løsningsmidler er stoffer som f.eks. vann og
flytende ammoniakk med såkalte molekylære
dipol-momenter (er dielektriske); slike stoffer kan
løse ioniserte substanser eller polare kovalent
bundne substanser som kan ioniseres. Ikkepolare løsemidler som f.eks. benzen, har ikke
permanente dipol-momenter og kan ikke løse
ioniserte substanser, men kan løse ikke-polare
kovalent bundne substanser. Kjente løsningsmidler er eddiksyre, aceton, benzen, cyclohexanol, etanol, etylen glykol, furfural, glyserol,
hexan, isopropanol, metanol, metyletylketon, nPropanol, toluen, trikloretylen og den mye brukte
white spirit. Men fremfor alt, vann (Se: Water); (3)
Solvent, istand til å møte sine økonomiske
forpliktelser.
SOMA (pl. SOMATA, -soma): Soma, somatiske
celler, kroppens celler, eller kroppen til en
organisme; i snever forstand utgjør soma alle
kroppens celler bortsett fra cellene som er knyttet
til reproduksjonsorganene (Se: Germ cells og
Germ line). Med andre rod, kun de cellene eller
kjernene som er programmert til død og ikke i
stand til å bli gameter eller gamet kjerner med
potensielt evigvarende liv.
SOMATIC (Somatoplasm): (1) Somatisk, cellene i en kropp (Se: Soma) som ikke er reproduksjonsceller (Se: Germplasm); det som angår
kroppen med tanke på strukturen og funksjonen
til de vegetative, ikke-reproduktive cellene i
motsetning til de cellene (kimbanen) som utgjør
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det reproduktive kroppsvevet. En somatisk
mutasjon er derfor ikke nedarvbar (Se: Germinal,
Germ plasm theory og Somatic cell). Et somatisk
antigen er et antigen som stammer fra «kroppen»
til en celle, vanligvis celleoverflaten; (2) Av eller
relatert til en somatisk celle eller til somatoplasmaet (dvs. protoplasmaet i en somatisk celle
til forskjell fra det tilsvarende plasma i reproduksjonscellene (germplasm); (3) Kroppslig, med
referanse til kroppshulen, organer og vevet i en
kropp som ikke er knyttet til innvollene med
tilhørende strukturer (Se: Visceral), lemmene og
hodet; (4) Av eller relatert til hele kroppen bortsett
fra bevisstheten, intellektet; (5) Av eller relatert til
den delen av virveldyrenes nervesystem som
regulerer det somatiske nervesystemet (det
frivillige, viljestyrte nervesystem).
SOMATIC ANTIGEN: Se: Antigen.
SOMATIC CELLS (Body cells): Somatiske
celler, kroppsceller, enhver celle i kroppen til et
flercellet dyr som ikke er bestemt til å bli
forløperen til en gamet eller en gamet. Med andre
ord, genene i de somatiske cellene overføres
ikke til senere generasjoner. Se: Germ cells og
Somatic.
SOMETIC CELL GENE THERAPY: Inkorporeringen av nytt genetisk materiale i somatiske
celler for terapeutiske formål. Nytt genetisk
materiale som inkorporeres i cellene, kan ikke
overføres til avkommet. Se: Gene theraphy.
SOMATIC CELL HYBRIDIZATION: Somatisk
cellehybridisering, fusjon in vitro av somatiske
celler av samme eller forskjellig art for dannelse
av hybridceller som inneholder kromosomer fra
begge forelder typene. Prosessen foregår i
cellekulturer der produktene benyttes for å påvise
uttrykningen og lokaliseringen av spesielle gener.
SOMATIC CROSSING-OVER: Somatisk overkrysning, overkrysning under mitosen i somatisk
vev (vegetative celler). Fenomenet medfører at
forelderceller som er heterozygotiske for et gitt
allel, vil istedenfor å gi opphav til to identiske
heterozygotiske datterceller, gi opphav til datterceller der en er homozygot for det ene allelet den
andre for det andre allelet. Cellelinjer med
avvikende fenotyper kan da dannes, noe som gir

muligheter for cellemanipuleringer. Se: Crossingover.
SOMATIC EMBRYOGENESIS: Somatisk embryogenese, dannelse av embryoer fra tidligere
differensierte, somatiske (eller sporofyttiske)
planteceller, i motsetning til fra kjønns- eller
gametofyttiske celler (zygotisk embryogenese). I
en slik regerasjonsprosess får alle den samme
genetiske sammensetning (samme makeup).
SOMATIC HYBRID: Somatisk hybrid,
seksuell eller vegetativ hybrid.
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SOMATIC HYBRIDIZATION: Somatisk hybridisering, en genetisk modifisering av planter der to
distinkte arter fusjoneresunder dannelse av en ny
hybrid plante (somatic hybrid) med karakter fra
begge forelder plantene; sammensmeltning av to
diploide, somatiske celler (protoplaster) fra to
forskjellige arter in vitro (i en vevskultur) ved hjelp
av kjemiske behandlinger eller elektrisk sjokk
(elektrofusjon) som forener cellene og kjernene
under dannelse av et heterokaryon (Se: Heterokaryon) som kan induseres til å danne cellevegg
ved bruk av hormoner. Cellene kan så dyrkes
videre for dannelse av en somatisk hybrid.
SOMATIC LAYER: Mesodermens ytre lag. Se:
Mesoderm.
SOMATIC MUTATION: Somatisk mutasjon, en
mutasjon i en ikke-reproduktiv celle; enhver
mutasjon i en celle som er bestemt til å bli en
kroppscelle (somatisk celle). Resultatet av en
somatisk mutasjon blir en mosaikk-organisme.
Somatisk muterte celler arves bare videre av
cellens egne etterfølgere. Se: Ionizing radiation
og Mutation.
SOMATIC PARTHENOGENESIS: Se: Parthenapogamy.
SOMATIC REDUCTION: Somatisk reduksjon, en
reduksjon av det normale (polyploide) somatiske
kromosom antall (komplementer) gjennom dannelse av aneuploide mellomformer. Se: Aneuploid.
SOMATO-: Prefiks som betyr kropp.
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SOMATOBLAST: (1) Somatoblast, udifferensiert kløyvingscelle som gir opphav til kroppceller;
(2) Blastomer (Se: Blastomere) som gir opphav til
ventralplaten og nervesystemet hos leddmark
(annelider) eller det ytre cellelaget hos en
nematogen (i rekken Dicyemida/Rhombozoa)
som lever som parasitt i blekkspruter.
SOMATOGAMY: Somatogami, fusjon av somatiske (vegetative) celler (eller hyfer), men ikke
deres kjerner (plasmogami uten karyogami), og
spesielt det første stadiet innen syngami (Se:
Syngamy.
SOMATOGENESIS: (1) Somatogenese, utvikingen av en kropp (somatiske strukturer) fra
kjønnsceller; (2) Utviklingen av en fysisk sykdom
eller symptomer fra en organisk patofysiologisk
årsak. Se: Psychogenesis.
SOMATOLOGY: (1) Somatologi, legemslære,
det fysiologiske og anatomiske studium av
kroppen; (2) Fysisk antropologi (physical
anthropology), en gren av antropologien som
studerer menneskets evolusjonære biologi, fysiske variasjon og klassifikasjon.
SOMATOPLASM: Kroppsvevet. Se: Somatic.
SOMATROPISM. Somatropisme, orienterende
respons hos planter i forhold til substratet som de
vokser på. Se: Tropism.
SOMITES: (1) Innen zoologi, metamer, én i en
longitudinell rekke av segmenter som kroppen til
mange høyerestående virvelløse dyr og virveldyr
er oppdeles i; (2) Innen embryologi, enhver av en
serie dorsalt parede segmenter av mesodermalt
opphav som forekommer langs notochorden (Se:
Notochord) hos virveldyr embryoer, og som
utvikles til muskler og ben i det voksne dyret (Se:
Chordata).
SOMNAMBULISM: (1) Søvngjengeri, handlinger
karakteristisk for somnabulisme; (2) En unormal
tilstand av søvn der det foretas motoriske
bevegelser (som f.eks. å gå, sleepwalking).
SONAR (SOund NAvigation Ranging): (1)
Sonar, en metode for å lokalisere objekter under
vann gjennom å sende ultrasoniske lydbølger
(pulser) for deretter å registrere de reflekterte

pulsene. Tiden en puls tar fram og tilbake fra et
objekt som f.eks. havbunnen, er et mål på
avstanden til objektet; (2) Et apparat som
benytter sonar; (3) Ekkolokalisering, lokalisering
av objekter under vann gjennom den lyd de
utsender i vannet. Se: Echolocation og Pulse.
SONDE: Sonde, apparat som overfører
automatisk, fysisk informasjon om omgivelsene
være seg inni organismer, under vann, i jorden
eller atmosfærenen. Sonder benyttes innen
fagfelt som telemetri, biologi, meteorologi og
astronomi. Se: Telemetry.
SONG: (1) Sang, kort komposisjon skrevet eller
tilpasset sang; kunsten å synge; (2) Poesi, dikt,
strofe, vers, verselinje; lyrisk dikt, episk dikt,
ballade; (3) Sang, særegen, karakteristisk lyd
eller lydserie laget av et dyr eller menneske (Se:
Call; flytende overganger) og produsert fra et
spesialisert organ. Lydsekvensene kan variere i
frekvens, amplityde og varighet. Hos fugl som
blant dyrene har best utviklet sang, kan sangstrofene oppdeles i fraser, stavelser (syllabler) og
noter. Sang som produseres enten vokalt eller
mekanisk på forskjellige måter, og vanligvis av en
hann, kan tjene forskjellige funksjoner: Tiltrekke
og seksuelt stimulere en paringspartner av
motsatt kjønn (paringslek sang), avskrekke og
forhindre rivalers inntrengning på et territorium
(territoriell sang), ledsage eventuelle aggressive
og direkte konfrontasjoner mellom rivaler
(agonistisk sang, trussel sang) eller styrke
parbindingen eller samholdet innen en gruppe.
Samme sang kan dekke flere av disse
funksjonene, men ofte er forskjellige sangformer
tilknyttet forskjellige funksjoner. Det kan forekomme geografiske variasjoner (dialekter) av
samme sang hos samme art. Sang kan også
forekomme hos pattedyr, padder (amfibier), fisk
og insekter. Sang av lav intensitet med lukket
nebb, kan forekomme (Se: Subsang), men hvis
funksjon er ukjent. Fluktsang (song flight),
synging under flukt i motsetning til på en
sangpost, er typisk for fugl som lever i åpne
landskap. Se: Apotreptic behaviour, Dialect,
Instrumental song, Song period og Song post.
SONG PERIOD: Sang periode, den perioden på
året da sangen til en gitt art kan høres. Se: Song.
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SONG POST: Sangpost, et fast sted eller post på
bakken eller et eller annet hevet punkt over
bakken, der det synges i motsetning til sang
under flukt. Se: Song.
SONIC: (1) Lyd, sonisk-, av eller relatert til den
hørbare lyden; (2) Ekstremt spennende, høyt
tempo; (3) Det å ha en hastighet som nærmer
seg eller som er lydhstigheten i luft.
SONICATION: Sonikasjon, bruk av lydbølger for
å disintegrere, oppsmuldre eller homogenisere
substanser i en kjemisk løsning eller et biologisk
medium. En sonikator benyttes til å bryte ned
celler ved bruk av ultralyd. Se: Ultrasonication.

lydsignal produsert gjennom sonografi (ultrasonografi) ved hjelp av et instrument (sonoprobe) som
kontinuerlig måler (skanner) den akustiske refleksjonen (ekko) av et utsendt lydsignal. Vertikalaksen viser frekvensen og horisontalaksen
varigheten av ekkoet, og svertningen av grafen
representerer intensiteten (decibel). Sonogrammer benyttes f.eks. for kontroll av fosterutvikling og for studier av akustisk kommunikasjon mellom dyr (Se: Bioacoustics); (2)
Sonograf, instrument som produserer en grafisk
representasjon av lyd, og som er benyttet av
oseanografer til å bestemme art, form og tykkelse
på avleiringer på havbunnen og som er
avgjørende for effektiv oljeleting. Se: Sonogram.

SONIC BOOM: Overlydsbraket, den eksplosive
lyden av sjokkbølgen som når bakken som
produseres fra nesen på et fly eller annet objekt
som bryter «lydmuren» (lydhastigheten; smellet
er selve «lydmuren»); selve smellet eller drønnet
skyldes de bakoverrettede sjokkbølgene når
objektet passerer fra en lavere til høyere
hastighet enn hva lyd kan spre seg. Lyd er vibrasjoner som forplanter seg gjennom elastiske
medier som en trykkbølge der hastigheten
handler om hvor langt en slik bølge kan gå i løpet
av en viss tid. I tørr luft ved 21°C og 1 bar, er
lydhastigheten 347 meter per sekund (ca. 1 238
km/t). «Lydmuren» gjelder ikke bare for fly, men
for alle objekter som beveger seg over
lydhastigheten gjennom gasser, som prosjektiler
fra skytevåpen eller en pisk som slås på en måte
som forårsaker at tuppen produserer lyd. Første
gang «lydmuren» ble brutt i en kontrollert, plan
flukt av et fly, var den 14. oktober 1947.
Lydhastigheten er ikke konstant, slik at en har
innført et eget målesystem for flyhastigheter,
Mach-skalaen, der selve lydhastigheten er Mach
1, dobbel lyd-hastighet, Mach 2, osv. Hastigheter
under Mach 1 kalles subsoniske, mens over
representerer supersonisk (son = lyd). Se:
Sound.

SONOGRAPHY: Sonografi, analysen av lyd ved
hjelp av et instrument som produserer en grafisk
representasjon av lydfrekvensene.

SONIFACTION (Sonorific): Det å produsere lyd.

SORENSEN'S
COEFFICIENT
(Sørensen's
coefficient, Sørensens index): Se: Kulezinski's
coefficient.

SONIFEROUS: Som er i stand til å produsere
lyd.
SONOGRAM (Sonograph, Sound spectrogram, Ultrasonogram): (1) Sonogram, sonograf,
tredimensjonal, grafisk bildefremstilling av et

SONIFEROUS: Som er lydgivende, den egenskap å kunne gi lyd fra seg.
SOOT: Sot, svarte, finoppdelte karbonpartikler
som kleber seg til hverandre og som utgjør en del
av røken fra fossile brennstoffer (f.eks. kull og
olje) og treverk som gjennomløper en ufullstendig
forbrenning. Sot kan akkumuleres i ovnsrør og
piper og skape brannfeller tar det senere fyr.
SORB: Rognebær, hagerogn. Rogn (Sorbus
aucuparia) er et løvtre som hører til asalslekten
(Sorbus) innen rosefamilien (Rosaceae). I norrøn
tid var rogn viet til guden Tor, og anvendt som
tuntre til vern mot ondskap. Fram til 1800-tallet
var rogna det eneste treslaget på Jæren.
SORE: (1) Sår, byll, svull; (2) Øm, ømt sted,
smertelig å berøre; (3) Føle fysisk smerte, pine;
(4) Fornærmet, krenket, forulempet, støtt; (5)
Forårsake skam, irritasjon; (6) Full av bekymring,
bedrøvet, sorgmodig; (7) Forårsake emosjonell
pine, stress; (8) Sur, mutt, indignert, sint.

SOROSIS: (1) Sammensatt, kjøttfull frukt som
består av flere deler som stammer fra forskjellige
blomster som er samlet på en kjøttfull stengel

598

eller stilk (f.eks. ananas, bjørnebær, bringebær);
(2) Sosial assosiasjon av hunner (kvinneklubb).
SORPTION: (1) Sorpsjon, prosessen å oppta en
substans på eller i en annen substans; (2) Det å
oppta stoffer generelt (sorp) når det ikke skilles
mellom adsorbsjon og absorbsjon; (3) Absorpsjon av en gass i et fast stoff.
SORTING: (1) Ordning, sortering, prosessen eller
operasjonen å arrangere ting eller data systematisk i sekvenser i henhold til spesifikke
kriterier, eller kategorisering, det å kategorisere
ting eller data med samme egenskaper i grupper;
(2) Innen statistikk, et mål på spredningen av en
datafordeling på hver side av et gjennomsnitt; (3)
Innen geologi, fordelingen av kornstørrelsene i
sedimenter, være seg sedimentære avleiringer
eller sedimentært berg.
SOUGH: (1) Pust, sukk, stønn; (2) Suse (om vind
i trærne, på sjøen); (2) Myk, kontinuerlig hviskende lyd.
SOUND: (1) Lyd, hørselens oppfatning av
trykkbølger, eller selve trykkbølgene, mekaniske
bølgebevegelser som forplanter seg som longitudinelle trykkbølger i et medium (luft, vann eller
andre elastiske materialer) og som er årsaken til
at man hører; periodisk, bølge-lignende fluktuasjon i trykket i en substans som utgjør en
mekanisk svingning (vibrasjon) som skyldes at
lydenergi passerer gjennom mediet (Se: Sound
wave). I luft forplanter lyd seg grovt sett med 347
meter i sekundet (i tørr luft ved 0oC og standard
atmosfæriske forhold (STP): 331,4 m s-1, dvs. ca.
332 m per sekund; Se: Sonic boom), i ferskvann
1 410 meter i sekundet, i havvann 1 490 meter i
sekundet og i stål 5 000 meter i sekundet.
Lydens hastighet er uavhengig av bølgelengden
(Se: Speed of sound). Lydtrykket (lydstyrken) er
variasjonene i lufttrykket over og under atmosfæretrykket som følger av lydbølger, små
fortynninger og fortetninger i luften på opptil
mange tusen ganger i sekundet som setter ørets
trommehimnner i bevegelse, som måles i desibel
(dB, logaritmisk enhet som viser til forholdet
mellom to fysiske strørrelser av samme
dimensjon (desi betyr en tiendedel, bel er en
logaritmisk enhet), der null er satt ved lydtrykket
0,000 02 Pa; Se: Pascal). En lyd på 20 dB vil ikke
høres, hvisking er på ca. 30 dB, mens en vanlig

samtale tilsvarer ca. 50 dB, 120 dB er ubehagelig
og smertegrensen for lyd er ca. 130 dB.
Lydfrekvensen er et mål på antall svingninger per
sekund når svingningene er regelmessige, og
som oppfattes av øret som en form for toner. Lyd
viser også følelsen man får når slike vibrasjoner
treffer øret. Normalt er menneskeøret i stand til å
oppfatte som lyd, svingninger mellom 15-20 hertz
og 20 000 hertz (20 kHz) (audiofrekvensene) der
lavfrekvenslyd kalles subsonisk lyd, lyd over
nivået vi hører er ultralyd (Se: Infrasound og
Ultrasonics). Barn oppfatter høyest svingetall,
som også fugler og dyr kan (hunder kan oppfatte
en ultralydhundefløyte). Dissonanser er tonefrekvenser som ikke føles som riktig sammensatte toner, og kan derfor oppfattes som
støy. En lydkilde vibrerer, oscillerer, og er derfor
elastisk. Selve lydspredningen i det omgivende
medium, skyldes vibrasjonen i luften fra lydkilden.
For eksempel når en stemmegaffel treffer en
bordplate begynner den å vibrere og sende ut
lyd, vibrasjonene er lydbølgene som oppfattes
som lyd. Illustreres lydbølgende som sinus-kurver
vil et svakt lydtrykk si at det er liten forskjell i
amplitydene (lav- og høgtrykksområdet) i lydbølgen. En dyp lyd vil si at det er lav lydfrekvens
(få bølger per sekund), mens en høy lyd vil si at
det er høyere frekvens (mange bølger per
sekund; lydbølgene ligger tettere). Lyd sprer seg
gjennom et medium, et stoff, men i forskjellig
hastighet avhengig av mediet. Lyd passerer
gjennom væsker som longitudinelle bølgebevegelser, men gjennom faste stoffer også som
mer eller mindre transverselle bølger. I luft er
lydhastigheten ca. 340 meter per sekund, i vann
ca. 1 400 meter per sekund. I lufttomt rom kan
ikke lyd bre seg; verdensrommet er lydløst.
Lydhastigheten øker med økende temperatur, og
avtar normalt oppover i atmosfæren. Er
temperaturen nede på bakken lavere enn høyere
oppe (temperaturinvesjon), vil lydbølgene krumme nedover og lyd kan derfor høres over lange
avstander. Lyden påvirkes også av vind, i
medvind vil lyd kunne høres bedre på lang
avstand. Lyd som treffer en hindring blir reflektert
(ekko) omtrent som lys som treffer et speil, og
kan fra krumme flater konsentreres tilsvarende
lysstråler i et brennpunkt. Lyd har bølgenatur
som gir en Dopplereffekt, dvs. frekvensen øker
(høyere tone) når en lyskilde beveger seg mot
en, avtar (blir lavere) når lydkilden fjerner seg fra
en. Lyd omfatter mange viktige fagområder,
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f.eks. akustikk i bygninger, ekkolodding, utformingen av musikkinstrumenter og produksjon
av musikk som er organisert lyd for å oppnå
samklang i et lydbilde, et budskap med meningsinnhold. Støy er når man ikke lengre kan høre
sammenhenger eller når lydnivået overskrider
smerteterskelen. Det å være musikalsk er å
kunne oppfatte tonene som musikk, fange opp
budskapet i tonene og skille mellom musikk.
Absolutt gehør refererer til det å kunne navngi
alle tonene (f.eks. om tonen er en A eller D eller
om en melodi går i C-dur) og gjenta dem når en
hører dem; de fleste har relativt gehør (Se:
Decibel, Hear og Noise); (2) Lyd, musikkform
som er karakteristisk for et enkelt indvid (talelyd),
en gruppe eller et sted, landområde; (3) Hørevidde, distansen noe kan høres (earshot); (4)
Meningsløs støy, larm, bråk; (5) Sund, lang,
relativ trang vannvei som knytter sammen større
vannansamlinger; (6) Sunn, frisk, ubeskadiget,
uskadd; (7) Sterk, trygg, traust, grei, stødig, fast,
uforstyrret; (8) Solid, skikkelig, formbestandig; (9)
Dyktig, fornuftig, god; (10) Ordentlig, lovlig,
gyldig; (11) Lodde (vannets dybde), peile, prøve,
sondere.
SOUND INTENSITY (I, L): Lydintensitet, tidsmidlet mengde energi per flate og per tid som
transporteres i lydens retning; lydenergien som
passerer gjennom et enhetsareal av et medium
vinkelrett på lydens retning. Lydintensiteten
måles i watt per kvadratmeter (W/m 2, der W
lydeffekten); suffikset «nivå» i lydintensitetsnivået
angir lydintensiteten i decibel i forhold til en
referanseintensitet (i luft) på 10-12 W/m2.
Hørenivået er hvorledes hørselen subjektivt
oppfatter lydstyrken (= lydintensitetsnivået og
lydtrykksnivået). Se: Decibel, Loudness, Phon,
Sound og Sound pressure.
SOUND PRESSURE (p): Lydtrykk (lydstyrke som
lydtrykk), det umiddelbare trykk som skyldes
lydbølgene i et gitt punkt i et medium som
overfører lyd. Akustisk trykk refererer til det
generelle trykk fra hele lydbølgeområdet som
passerer. Lydtrykket måles i pascal oppgitt i
dBspl (desiBel Sound Pressure Level); suffikset
«nivå» i lydtrykksnivået angir at lydtrykket er
oppgitt i desibel i forhold til et referansetrykk (i
luft; 20 µPa (mikropascal). Se: Sound og Sound
intensity.

SOUND PRODUCTION (Phonology, Vocalization): Lydproduksjon, vokal laget med en
stemme (pusten) eller en mekanisk produksjon
av lyd. Lyd utgjør en viktig form for kommunikasjon hos både virvelløse dyr og virveldyr.
Hos virvelløse dyr er spesielt mekanisk
produksjon av lyd, viktig, der en kroppsdel slås
mot underlaget (banking) eller en annen kroppsdel (trilling, rasping, stridulering), eller at kroppsdelen oscillerer, vibrerer (summing) som en
øretelefon. Mekanisk produsert lyd finnes også
hos enkelte virveldyr (f.eks. hakkespetter).
Produseres lyd med stemmen, skiller en mellom
rop og sang. Se: Call, Song, Sound, Vocalization
og Vocal repertoire.
SOUND REPERTOIRE: Se: Vocal repertoire.
SOUND SPECTROGRAM: Se: Sonogram.
SOURCE: (1) Opphav, opphavssted, person, ting
eller sted som noe stammer fra, er skaffet fra
eller innhentet fra; (2) Ressurs, årsak, generativ
kraft, substans som produserer noe; (3) Kilde,
oppkomme, olle, utspring, en elvs opprinnelsessted. En negativ kilde er et sluk (sink). Styrken på
kilden refererer til mengde væske som sendes ut
per tidsenhet; (4) Plassen, området der en gitt
forurensning i atmosfæren eller i vannet stammer
fra (forurensningskilden), eller hvor en støykilde
befinner seg. Et slikt opphavssted kan være et
punkt, et areal eller et mer elle rmindre lineært
utbredt opphavssted; (5) Kilde, person eller
dokument som bidrar med eller bringer
opplysninger; (6) Den delen av et system eller
punkt der energi eller masse tilføres systemet.
SOUTH: (1) Sør, i retning Sørpolen (antarktisk),
et område eller region som ligger i sør; (2) Syden
(the south), den sørlige del av verden, jordkloden; (3) Sørlig del (southerly part), den sørlige
del av en region eller land; (4) Mot sør, et punkt i
horisonten 90o fra øst, den sørlige horisonten; (5)
Den mindre industraliserte og økonomisk utviklede del av verden.
SOUTHERN (Meridional): (1) Som kommer fra
sør, sønnavind (southern breeze); (2) Sørvendt,
lokalisert i eller rettet mot sør; (3) Sørlandsk,
sydlandsk, være innfødt eller som vokser i sør;
(4) Relatert til eller karakteristisk for sør, de
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sydlandske regionene (southern of); (5) Sør for
ekvator.
SOUTHERN BLOT (Southern blotting, Southern blotting technique): Teknikk for å overføre
spesifikke DNA fragmenter, separert ved hjelp av
restriksjonsenzymer, i en elektroforetisk gel over
til membranfiltre; analysere blandinger av DNA
fragmenter for å identifisere spesifikke basesekvenser gjennom radiomerkede komplementære prober. De denaturerte (kløyvde, oppkuttede) DNA fragmentene, adskilles gjennom
elektroforese i en agarose gel som etterfølges av
en denaturering til enkelttrådete DNA fragmenter.
Agarose gelen med de denaturerte DNA
fragmentene, blir deretter overført (blottet) fra
gelen til et cellulosenitrat filter hvor de immobiliseres og fikseres i sine relative posisjoner ved
baking i 80oC i to timer. Filteret blir så brukt
videre til DNA hybridiseringer ved at spesifikke
enkelttrådet DNA (eller RNA prober) merket med
radioisotoper, tilsettes. Disse hybridiserer med
sine komplementære fragmenter på filteret, som
man deretter kan registrere og identifisere
gjennom autoradiografi eller fargeforandringer i
filteret (og da også i den opprinnelige agarose
gelen). Southern blotting er en meget sensitiv
metode og kan benyttes til kartlegging av
restriksjonssteder rundt en enkelt gen sekvens i
et komplekst genom. Lignende teknikker benyttes
for overføring av RNA fragmenter fra en gel.
Southern blotting er mye benyttet ved genmanipuleringer. Se: DNA fingerprinting, Fingerprinting,
Nick translation, Northern blot, Probe og Western
blot.
SOW: (1) Så, så ut, spre eller fordele utover
bakken (for vekst); (2) Forplante seg (propagate);
(3) Purke, sugge, hunngris; (4) Renne, kanal for
smeltet metall fra en smelteovn til en form; (5)
Avlang metallblokk, rujernsblokk stivnet i en slik
form; (6) Skrukketroll.
SOYBEANS: Soyabønner (Glucine max), opptil
60 cm høy plante i erteblomfamilien (Fabaceae)
med små, tettsittende belger med 2 - 5 frø i hver.
Soyabønner er en gammel kulturplante frå ØstAsia, men blir nå dyrket i tropiske og subtropiske
områder over hele verden. Over 50 prosent av
produksjonen bruker genmodifiserte plantar
(GMO). Frøene er næringsrike og inneholder ca.
40 % protein. Soya er den viktigste oljeplanten i

verden; soyaolje er en vegetabilsk olje utvunnet
av soyabønnene. USA, Brasil, Argentina og Kina
er de største produsentene. Soyaolje er den
klassiske matoljen i det asiatiske kjøkken.
SP. (Species, pl. Spp.): Forkortelse for: (1) Art;
(2) Uspesifisert art (Se: Species indeterminata),
benyttes innen taksonomi når en art er ukjent der
flertallsformen «spp.» refererer til flere ukjente
arter (vanligvis i samme slekt).
SPA: Mineralkilde, mineralbad, kurbad.
SPACE: (1) Rom, område, areal, utstrekningen
av en overflate eller et tredimensjonalt rom; (2)
Mellomrom, blankt, tomt område mellom noe,
f.eks. en parkeringsplass eller et mellomrom
mellom bokstaver eller ord; (3) Rom, husvære
tilgjengelig eller reservert; (4) Periode, tidsperiode, tidsrom, en liten stund; (5) Frihet fra ytre
press for utvikling av egne ønsker, behov,
karakter og egenskaper; (6) Verdensrommet,
universet; (7) Avstand, plass, blanke sider eller
tider tilgjengelig for reklame eller kringkasting.
SPACER DNA (Gene spacer, Intergenic
spacer (IGS), Spacer sequence): Spacer DNA,
regioner av ikke-kodende DNA mellom genene.
IGS refererer særlig til de mange hyppig gjentatte
kopiene (i tandem) av ribosomale RNA gener
(rRNA). Hos bakterier er IGS bare noen få
nukleotider langt, mens hos eukaryoter kan de
forekomme som tallrike kopier (Se: Repetitive
DNA) spredt utover i genomet og til og med
utgjøre hoveddelen av genomets DNA. I
ribosomalt DNA (rDNA) er spacerne innen og
mellom gen klusterne, henholdsvis kalt internal
transcribed spacer (ITS) og external transcribed
spacer (ETS). Hos dyr har de mitokondrielle DNA
genene, generelt meget korte spacere. Spacer
DNA gjennomløper evolusjonære forandringer
mye raskere enn gen sekvensene, noe som
medfører at man antar de har i beste fall,
sekvensuavhengige funksjoner. IGS benyttes
mye innen taksonomi.
SPACIOUS: (1) Som er vid, romslig, utstrakt, nok
rom eller plass (roomy); (2) Storslått, stor i
utstrekning, omfang (expansive).
SPANANDRY: Mangel eller en progressiv reduksjon av antall hanner. Se: Spanogamy.
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SPANISH INFLUENZA (Spanish flue): Spanskesyken, influensa forårsaket av influensa
subtype H1N1, en ortomyxovirus (influensa A
virus) i slekten Influenzavirus A som var ansvarlig
for rundt 20 millioner dødsfall verden over under
pandemien 1918-1919. Denne influensaen var
spesielt alvorlig i Spania, derav navnet. Men man
antar spanskesyken hadde sin opprinnelse i USA
som en form for svineinfluensa, men enkelte
mener i indre deler av Asia. Spanskesyken
omfatter tre epidemier, en sommerepidemi
(1918), en høstepidemi (1918) og en vinterepidemi (1918-1919). Høstepidemien var den
alvorligste, man regner med at 13 000 – 15 000
mennesker døde i Norge av spanskesyken, de
fleste av lungebetennesle med komblikasjoner.
De fleste var i alderen fra 20 til 40 år. I USA døde
rundt 500 000 mennesker. Spanskesyken to livet
av flere mennesker enn de som døde under
første verdenskrig. Se: Avian influenza, Influenza
virus og Swine influenza.

området mellom polene ionisert. Partikkeldetektorer er utviklet for å registrere og måle slike
ioniserte partikler. Det skjer en hurtig oppvarming
av luften mellom polene der gnisten passerer,
noe som kan lage en skarp, knitrende lyd; (2)
Gnistre, hvitglødende partikler dannet fra en
substans som brenner, som et resultat av friksjon
eller glør i et ellers utbrent stoff; (3) Skinnende,
lysende metallpartikkel; (4) Lysglimt, kort strømpuls; (5) Antyding, anspore, oppildne, aktiverende faktor, en følelse av et latent potensial
(spark of genius, spark of revolution).

SPANOGAMY: Mangel eller en progressiv reduksjon av antall hunner. Se: Spanandry.

SPASMODIC: (1) Spasmodisk, krampeaktig
(convulsive); (2) Ustadig, fra tid til annen, nå og
da, sporadisk; (3) Pirrelig, plutselige følelseselller energiutbrudd.

SPARGANOSIS: Sparganose, sykdom forårsaket gjennom infeksjon med larvestadier av
bendelmarkene Sparganum mansoni og S. proliferum. De kjønnsmodne marker tilhører slekten
Spirometra. Se: Sparganum.
SPARGANUM: Sparganum, plerocercoid larvestadium hos bendelmark av ukjent identitet eller
fra slekten Spirometra. Sparganum brukes særlig
for larvestadiet i mennesket hvor plerocercoidene
kan påvises i det subkutane vevet og danne
smertefulle svulster, eller de kan migrere til
hjernen (cerebral sparganose) eller øyet (ocular
sparganose). Infeksjonen skjer gjennom drikkevann kontaminert med infiserte mellomverter (1.
mellomvert, copepoder), eller gjennom å ete
infiserte 2. mellomverter (frosker, slanger) eller
gjennom å plassere rått, infisert kjøtt på sår for
rituelle eller medisinske årsaker. Den høye
infeksjonen hos mennesket i Korea skyldes eting
av infiserte hunder. De normale sluttvertene er
hunder, katter, fugler og ville rovdyr der de kan
leve i årevis i dyrenes tynntarm.
SPARK: (1) Gnist, selve fenomenet eller et synlig
elektrisk ladningsutbrudd mellom to poler med
høy og motsatt spenning; forut for gnisten er

SPARROW: Gråspurv, spurv (Passer domesticus), en fugleart i spurvefamilien (Passeridae).
SPARSE: Sparsom, få og spredt, forekommer,
vokser eller har slått seg ned vidt adskilt fra
hverandre; ikke tett eller tykt.
SPARSELY DISTRIBUTED: Se: Vixigregarious.

SPASMONEME:
Kontraktilt
element
som
forekommer i stilken hos visse (peritrich) ciliater.
SPAT: (1) Yngle; (2) Skvette, stenke; (3) Spat, et
mikroskopisk stort larvestadium; (3) Ung musling,
spesielt østersyngel. Østers er en samlebetegnelse på flere forskjellige grupper av muslinger
(klasse Bivalvia) som vokser hovedsakelig i
brakk- og saltvann. Skallet omgir en bløt, spiselig
kropp. Spatfall, en masse av larver som har slått
seg ned.
SPATIAL: Romlig, relatert til, som involverer eller
har karakter av et rom.
SPATIAL DISTRIBUTION: Spatial utbredelse,
den romlige (spesielt geografiske) utbredelse av
en organisme.
SPATIAL ISOLATION: Spatial isolering, den
romlige (spesielt geografiske) isolering av
populasjoner og som på sikt kan lede til artsdannelse.
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SPATIAL NICHE: Romlig nisje, artens «romlige»
posisjon i naturen innen dens realiserte nisje,
definert ut fra artens nisje-parametere. Se: Niche.
SPATULATE: Spatel-formet, skovel-formet, lik
en avflatet skje med stump ende. Se: Spoonshaped.
SPAWN: (1) Rogn, egg av akvatiske dyr (fisker,
bløtdyr, krepsdyr, amfibier); (2) Yngel, avkom
produsert i spesielt høyt antall; (3) Avlegger, kim,
utfall eller produkt av noe; (4) Yngle, befrukte,
gyte, avle, produsere eller generere avkom; (5)
En eggmasse (spesielt hos fisk, amfibier og
krypdyr); (6) Kilde.
SPAWNER: (1) Gytefisk, rognfisk, kjønnsmoden
hunnfisk i gytetiden; (2) Hva som helst som
produserer avkom eller ønskede prosesser.
SPAY: Kirurgisk fjerning eller ødeleggelse av
aktiviteten (funksjonen) til ovariene hos et dyr.
Se: Emasculation og Geld.
spcDNA: Se: Small polydisperse circular DNA.
SPEAR-SHAPED: Se: Hastate.
SPEC.: Se: Specimen.
SPECIAL: (1) Spesiell, ualminnelig, eksepsjonell,
særegen, distinkt blant andre av samme type; (2)
Besynderlig, underlig, karakteristisk for en
spesiell person eller ting; (3) Spesifikk, begrenset
funksjon, arrangert for en spesiell anledning,
hensikt; (4) Ekstra, ytterligere; (5) Sett på med
spesiell beundring, hengivenhet.
SPECIAL CREATION: Eksepsjonell skapelse,
troen på at livet og livets diversitet, biomangfoldet, ble skapt i sin nåværende form en gang
for alle av en gudommelig kraft, istedenfor dannet
gradvis fra tidligere former gjennom en evolusjon
i henhold til Darwinismen. Troen som var den
rådende tro på hvorledes artene hadde oppstått,
helt til Darwin kom med sin forklaring om artenes
dannelse gjennom naturlig, gradvis seleksjon
over tid. Religiøse fundamentalistiske grupperinger tror fortsatt på en slik dannelse av arter
og artenes uforanderlighet, da det forekommer
fenomener som vanskelig kan forklares kun ut fra
Darwinismen. Men genetiske studier, avl,

arvelæren og paleontologien har utvetydig vist at
det har skjedd og skjer en evolusjonær utvikling
av organismene over tid. Se: Creationism og
Darwinism.
SPECIAL FORM: Se: Forma specialis.
SPECIAL FUNCTION GENE: Gen som kun
uttrykkes i ett eller noen få av vevene i en
organisme eller som viser en sterkt vevsspesifikk
induktiv respons.
SPECIALIST: (1) Spesialist, organisme med
sterkt begrenset preferanse for habitat eller føde;
art tilpasset en livsstil, spesifikk for et gitt sett av
miljøbetingelser (Se: Generalist og Niche); (2)
Fagmann, en som er hengivent opptatt med et
spesielt studium, forskning, fagarbeid eller
beskjeftigelse; (3) Medisiner, lege med en praksis
begrenset til et spesielt fagfelt eller kirurgisk
inngrep.
SPECIALITY: (1) Særegenhet, særpreg, spesiell
kvalitet, karakter; (2) Spesialitet, eget medisinsk
fagområde, spesielt kirurgisk inngrep (specialty);
(3) Særstudium, fordypning i et gitt studium,
vitenskapelig forskningsretning, eller dyktigheten
i det man har fordypet seg og blitt ekspert i; (4)
Spesielt objekt eller klasse av objekter; (5) Et
produkt, en spesiell og utsøkt matrett som en
person eller distrikt har blitt berømt for.
SPECIALIZATION: (1) Spesialisering, det å
spesialisere seg eller prosessen å bli spesialisert;
(2) Innen evolusjonær biologi, tilpasning, adaptasjonen hos en organisme til en spesiell levemåte
eller habitat; de evolusjonære tilpasninger og
toleransegrenser som er karakteristisk for en arts
adaptive sone, eller de karaktertrekkene som er
resultatet av en slik tilpasning. En spesialisert
(specialized) organisme eller art er modifisert
kroppslig og funksjonelt til et gitt miljø eller
habitat, slik at forandres omgivelsene kan det
medføre redusert reproduksjon og overlevelse
med potensiell artsdød som resultat. Det
ekstreme innen spesialisering kan man finne hos
endoparasittene, der artene i mange tilfeller kun
kan utvikles i forskjellige, spesifikke verter
gjennom livssyklus og også i spesifikke organer i
de samme vertene. En sterk spesialisering
antyder en snever nisje og sterk interspesifikk
konkurranse (Se: Niche); (3) Innen fysiologi, fore-
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komsten av fysiologiske former i en populasjon
som er lik i morfologi, men har utviklet forskjellige
biokjemiske tilpasninger (Se: Physological
specialization).
SPECIAL WASTE (Dangerous waste, Hazardous waste, Intractable waste): Spesialavfall,
farlig avfall fra industri og husholdninger som må
deponeres og behandles spesielt. Se: Wastes.
SPECIATION: Artsdannelse, oppsplititngen av en
evolusjonær utviklingslinje under dannelse av
(vanligvis) to nye adskilte arter som begynner
deres egne, unike evolusjonære utvikling
(historie); en etablering av reproduktiv isolasjon
mellom to eller flere tidligere kryssbefruktende
populasjoner som medfører dannelse av én til
flere nye arter fra en tidligere art. Artsdannelsesprosessen er den gradvise utvikling av diskontinuiteter gjennom seleksjon og genetisk drift
mellom populasjoner av samme art, som tilslutt
medfører så store forskjeller at det dannes nye,
uavhengige, reproduktivt isolerte enheter, arter,
på grunn av akkumulasjonen av genetiske
forskjeller i de forskjellige populasjonene. En ny
art kan oppstå gjennom omforminger av én
utviklingslinje over tid uten at artsantallet øker
(vertikal evolusjon, Se: Anagenesis) eller
gjennom oppsplittinger, forgreninger av en
tidligere art på samme tid (horisontal evolusjon,
Se: Cladogenesis). Den sistnevnte prosessen
øker den biologiske diversiteten og en slik
artsdannelsesprosess hos seksuelt reproduserende organismer, er særlig resultatet av geografisk isolasjon over tid (allopatrisk artsdannelse). Hos virveldyr er det få tegn på at
artsdannelse kan foregå uten geografisk isolasjon (sympatrisk artsdannelse). En ny art
betraktes som oppstått når den evolusjonære
utviklingen av to geografisk adskilte populasjoner
(underarter), når det punkt da forskjellene mellom
dem tilsvarer forskjellene mellom arter. Forskjellene kan være basert på morfologi eller,
ideelt sett, at en barriere mot genutveksling
mellom de divergerende populasjonene, har
oppstått. Isolasjonsmekanismene styrkes hvis
genflyten
mellom
populasjonene
senker
avkommets fitness (Se: Fitness). Det er mange
forskjellige prosesser som kan resultere i artsdannelse: (a) Allopatrisk artsdannelse (Se:
Allopatric speciation, Allopatry og Geographic(al)
speciation), divergent artsdannelse uten sterk

reduksjon i antall individer i populasjonen (Se:
Population bottleneck); en gradvis artsdannelse
der to eller flere populasjoner av en art har blitt
geografisk adskilt og utviklet karakterer i løpet av
isolasjonsperioden som gir en reproduksjonsmessig isolasjon hvis barrierene mellom dem
brytes. Enhver art som er dannet gjennom en slik
allopatrisk artsdannelse, gjennomløper et underartsstadium. Allopatrisk (geografisk) artsdannelse, er antatt å utgjøre den vanligeste form for
artsdannelsesprosess hos arter som har kjønnet
formering med kryssbefruktning, (b) allopatrisk
artsdannelse, divergent artsdannelse i en
populasjon der individantallet er sterkt redusert
(Se: Population bottleneck); en artsdannelse i
såkalte founder-populasjoner (Se: Founder effect
og Founder population) med få eller atypiske
individer i et nytt populasjonsisolat der den
naturlige seleksjonen virker under redusert
intraspesifikk konkurranse, men hvor det dannes
nye karakterkombinasjoner under påvirkning av
genetisk drift (Se: Genetic drift), (c) sympatrisk
artsdannelse, artsdannelse uten geografisk
isolasjon, men gjennom adferdsmessige, økologiske og genetiske mekanismer innen samme
populasjon i samme område (Se: Sympatric
speciation). Sympatrisk artsdannelse er vanlig
hos planter som gjennomløper polyploidi og hos
populasjoner som reproduserer aseksuelt eller er
selvbefruktere. Eller ved at individer med forskjellig genetisk konstitusjon, aktivt selekterer
forskjellige habitater (mikrogeografisk isolasjon)
eller gjennom såkalt ikke-tilfeldig valg av
paringspartner som knyttes til forskjellige habitater (Se: Assortative mating), (d) artsdannelse
basert på utdøing, der mellom-populasjonene i
en serie av underarter eller raser dør ut (tilsvarer
(a) bortsett fra at populasjonene som utvikler seg
til nye arter allerede i en viss grad er
differensierte da de intermediære formene har
dødd ut), (e) klinal artsdannelse, artsdannelse
der en lokal populasjon som utgjør et trinn i en
klin, utvikles og forsterkes på grunn av seleksjon
mot individer som migrerer (Se: Clinal speciation
og Cline). Sterke seleksjonstrykk på hver side av
en slik populasjon, kan medføre et brudd i klinen
på dette stedet, og dermed starte utviklingen av
den lokale populasjonen mot en ny art, (f)
arealbasert artsdannelse (area-based speciation), en artsdannelse basert på arealpåvirkninger når det over større områder forekommer store forskjeller i gen frekvensene eller
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gen kompleksene. Er disse lite kompatible, kan
det selekteres mot hybriddannelser som
medfører prosesser for arsdannelse (Se:
Reinforcement og Specific mate recognition
system), (g) stasipatrisk artsdannelse (stasipatric
speciation), artsdannelse der en art gir opphav til
en rekke andre arter via kromosomale rearrangeringer innen artens utbredelsesområde
samtidig med reduksjon av fekunditeten hos
heterozygotene. Det kan skje der det forekommer
hyppig innavl lokalt, slik at homozygoter
dominerer samtidig med at den heterozygote
fertiliteten er lav, (h) allokron artsdannelse (Se:
Allochronic speciation), artsdannelse på grunn av
reproduksjonsmessig isolasjon mellom to eller
flere populasjoner basert på utviklingen av
forskjellige reproduksjonsperioder under en
periode med isolasjon, (i) konvergent artsdannelse (Se: Convergent evolution), artsdannelse gjennom hybridisering, en artsdannelse
gjennom dannelse av isolasjonsmekanismer
mellom fertile hybrider og foreldergenerasjonene
(spesielt ved polyploidi/-allopolyploidi der en ny
art kan oppstå som et resultat av en fordobling av
kromosomantallet på grunn av en krysning
mellom forskjellige arter, og aneuploidi der en ny
art oppstår gjennom krysning mellom to arter
med en fordobling av kromosomantallet med et
tap eller tillegg av kromosomer under prosessen).
Fenomenet er antatt sjelden hos dyr, men
vanligere hos planter, (j) plutselig artsdannelse
(instantaneous speciation, cytocatalytic speciation), plutselig artsdannelse gjennom produksjon av et enkelt individ (eller avkommet fra én
paring) som er reproduksjonsmessig isolert
(f.eks. ved alloploidi) fra forelderpopulasjonen og
som er reproduktivt og økologisk i stand til å
etablere en ny populasjon, og (k) anagenese,
progressiv eller suksessiv artsdannelse (Se:
Anagenesis), artsdannelse i en enkelt utviklingslinje uten oppsplitting. Innen paleontologi, en
utviklingslinje som over geologisk tid har
morfologisk forandret seg så mye at individene i
nyere sjikt (Se: Strata) må betraktes som
artsmessig forskjellig fra individene i tidligere
sjikt; et morfologisk brudd i fossil rekken pga.
morfologiske forskjeller akkumulert over tid). Se:
Allopatry, Evolution, Speciation rate, Species,
Species concept og Sympatry.
SPECIATION RATE: Artsdannelses rate, hastigheten på den evolusjonære forandring som

medfører artsdannelse. Raten er avhengig av
seleksjonstrykket på de spesielle karaktertrekkene som opptrer allopatrisk og som til slutt
gir dannelse av isoleringsmekanismer mellom
artene. Hos planter oppstår nye arter ofte
gjennom polyploidi (Se: Polyploidy), dvs. enten
gjennom kromosomdobling hos en interspesifikk
hybrid eller med dannelse av sporer som ikke
gjennomløper kromosomreduksjon. En plante
kan ha et dobbelt sett av kromosomer fra en av
forelder artene og et fullt sett fra den andre.
Meiosen i avkommet forekommer som normalt,
men tilbakekrysning til forelderartene resulterer i
sterile triploider slik at reproduktiv isolasjon
oppstår umiddelbart. Polyploidi er som nevnt et
vanlig fenomen i blomsterplanters fylogeni og hos
mange kultiverte planter. Artsdannelse kan også
skje relativt raskt der nytt land (f.eks. etter
vulkansk aktivitet) koloniseres av få individer fra
et begrenset antall arter. Spredningen og
fraværet av konkurrerende arter, gjør at kolonistene raskt kan differensiere seg i områdets nye
nisjer, noe som over tid medfører avvikende
økotyper og reproduktiv isolasjon og dannelse av
nye arter (adaptiv spredning, Se: Adaptive
radiation). Et av de mest berømte eksempler på
dette, er Darwins finker på Galapagos øyene.
Hos bakterier kan den evolusjonære utviklingen
foregå spesielt raskt med genetisk utveksling
mellom arter gjennom prosesser som transformasjon av nakent DNA (Se: Transfomation),
transduksjon gjennom virus (Se: Transduction)
og konjugasjon mellom bakterier med direkte
kontakt (Se: Conjugation og Pilus). Introgresjon
som er mer vanlig hos planter enn hos dyr, viser
til utveksling av alleler mellom arter og
forekommer når to «arter» hybridiserer og en del
av hybridene senere kan få fertilt avkom med en
eller annen av de to forelder artene (Se:
Introgression). Arter kan av og til kryssbefruktes
og gi fertilt avkom når isoleringsmekanismene
ikke fungerer perfekt, men allikevel effektivt nok
med hensyn til å bli betraktet som arter; slike
hybrider selekteres det vanligvis mot. Blir ikke
hybridene selektert mot kan de fungere som en
genetisk bro mellom populasjonene og medføre
at deres gen pooler går sammen. I slike tilfeller vil
blandingen av populasjonene ved definisjon, ikke
representere forskjellige arter, men i beste fall
underarter. Hybridisering kan være et naturlig
fenomen og er ofte assosiert med introduksjoner

605

av nye arter eller miljøforstyrrelser. Se: Hybridization og Speciation.
SPECIATION SELECTION: Hypotetisk prosess
for seleksjon av arter basert på overlevelse av
kun de artene som er i besittelse av visse
nyutviklede, stabile karakterer på artsnivået.
SPECIENT: Individuelt medlem av en art.
SPECIES (pl. Species, Sp., pl. Spp.): (1) Innen
taksonomi, species (latin), art, bioart, den
tradisjonelle hovedenheten innen taksonomisk
klassifikasjon i alle biologiske vitenskaper, som
utgjør en kategori eller gruppe med rang (Se:
Rank) direkte under slekt; et takson (Se: Taxon)
med rang av art. Denne fundamentale enheten i
det taksonomiske hierarki, har et todelt
vitenskapelig navn (binomen) sammensatt av et
slektsnavn (med stor forbokstav; genus name) og
et artsnavn (med liten forbokstav; species
epithet) hvor begge navn settes med kursiv
(italics) i både vitenskapelige og populære
publikasjoner (Se: Binomial nomenclature). Arten
som er den laveste, prinsipielle kategori innen
zoologisk og botanisk klassifikasjon, omfatter
både nålevende og utdødde arter som utgjør en
identifiserbar gruppe (populasjon eller grupper av
populasjoner) av organismer som er morfologisk
lik hverandre (artsbegrep definert ut fra
fenotypen) og som deler samme gen pool. Med
andre ord, individene i en gruppe som fritt eller
potensielt kan kryssbefruktes innbyrdes og
produsere fertilt avkom, samtidig som de er
reproduksjonsmessig isolert fra individene i andre
slike grupper (det biologiske artsbegrep; Se:
Speciation). Geo-grafisk isolasjon (Se: Allopatry)
betraktes som en viktig faktor for dannelse av
nye arter blant seksuelt reproduserende
organismer, mens artsdannelse uten isolasjon
(Se: Sympatry) forekommer oftere hos aseksuelt
reproduserende organismer. Sympatrisk artsdannelse kan skje spesielt hurtig hos planter
gjennom polyploidi. Arten er basisenheten innen
klassifikasjon og fylogenetisk analyse, der
relaterte arter grupperes i samme slekt, dvs.
arten er en kategori eller gruppe rangert mellom
slekten og underarten i det biologiske
klassifikasjonssystemet. Arten er den eneste
definerte gruppe som er reell i naturen (enkelte
betrakter monofyletiske grupper som naturens
eneste reelle enheter). I det biologiske arts-

begrep (bioart, Se: Biospecies) lyder artsdefinisjonen enten som «en eller flere naturlig
kryssbefruktende populasjoner som er aktuelt
eller potensielt reproduksjonsmessig isolert fra
andre slike populasjoner», eller «det største og
mest omfattende reproduktive samfunn av
seksuelt kryssbefruktende individer som deler en
felles gen pool». En art kan være oppdelt i en
rekke populasjoner (grupper) der individene i de
forskjellige populasjonene, ikke nødvendigvis
utveksler gener, men i prinsippet kan gjøre det
(endepopulasjonene i et kontinuerlig geografisk
utbredelsesområde kan i praksis være genetisk
isolerte, Se: Ring species). Forekommer det en
kontinuerlig genflyt gjennom hele artens
utbredelsesområde, vil ikke nye arter kunne
oppstå uten gjennom oppsplittinger med dannelse av barrierer mellom populasjonene. Da kan
den lokale isolasjonen av populasjonene lede til
dannelse av nye distinkte former, enten gjennom
seleksjon eller genetisk drift innen populasjonene, eller gjennom begge disse evolusjonære prosessene. De lokalt isolerte og
differensierte gruppene, vil da kunne representere underarter (Se: Subspecies) eller raser
av samme art. Forekommer det kun én underart,
er den monotypisk (monotypic), er det flere
underarter er de polytypiske (polytypic). Avkommet av seksuelt reproduserende underarter eller
arter, er fertilt med en genetisk konstitusjon lik
foreldrene. Underarter kan hybridisere og gi fertilt
avkom, men de fleste dyrearter hybridiserer ikke,
men skjer paring er avkommet sterilt. Unntak
forekommer for under fangenskap kan forskjellige
dyrearter kryssbefruktes og produsere hybrider,
noe også plantene er kjente for å kunne selv
under naturlige forhold. Individene i en art skal i
prinsippet være like, men det kan forekomme
fenotypiske forskjeller mellom individene både
innen en populasjon og mellom populasjoner
(intraspesifikk variasjon). En nøyere undersøkelse av en art kan medføre oppdeling av arten i
kliner, varieteter/varianter/former/typer, underarter eller søsterarter (Se: Sibling species). Det
biologiske artsbegrepet er ikke et praktisk
artskonsept da få arter kan testes om de krysses
naturlig hvis populasjonene lever adskilt, ikke
minst hvis de er adskilt over store geografiske
avstander (allopatriske former f.eks. i Europa og
Amerika), har tidsmessige geologiske (er fossiler)
eller historiske (er døde) reproduksjonsbarrierer,
er selvbefruktere eller har aseksuell formering.
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Slike populasjoner kan kun defineres og
bestemmes basert på morfologiske, anatomiske,
fysiologiske, økologiske og genetiske forskjeller
og likheter, ved siden av biologiske karakterer
innen adferd og biokjemi. Molekylærbiologiske
undersøkelser gir imidlertid gode muligheter til å
påvise og definere arter. Alle arter har én
holotype som referanse (et utvalgt individ
benyttet ved den opprinnelige beskrivelse og
navnsetting av arten), og alle kjente arter er gitt
et vitenskapelig navn som består som nevnt av to
navn i henhold til binominal nomenklatur. Men få
spørsmål i evolusjonær biologi er så enkle,
allikevel så komplekse som «hva er en art»?
Overgangen fra individet - typebegrepet - til
populasjonsbegrepet, har klargjort mye, men
også stilt nye spørsmål på grunn av den store
individuelle variasjonen blant organismene man
står ovenfor. Artsbegrepet er sagt av flere å være
et forsøk på å definere det udefinerbare. Et
biologisk artsbegrep har til hensikt å finne det
punktet da populasjoner (grupper) av organismer
har mistet den genetiske forbindelsen med
hverandre (der forplantningsmessig isolasjon har
oppstått), det evolusjonære artsbegrepet ser etter
adskilte evolusjonære utviklinger og tendenser,
mens det kladistiske artsbegrepet benytter
utviklingsmessige artssplittelser og ekstinksjonshendelser. Uansett hva fremtiden måtte medføre,
må man innen taksonomien sannsynliggjøre
artsavgrensningene basert på dagens informasjon om morfologi, genetikk, genealogi, geografi,
økologi, biokjemi, etologi, fysiologi, etc. for de
enkelte organismegruppene. Dessverre er det
ingen generell konsensus mellom taksonomer
hvorledes mange grupper av organismer skal
taksonomisk behandles, da generell enighet om
artsdefinisjonen mangler og kvaliteten på de
opprinnelige artsbeskrivelsene nye arter vurderes
mot, ofte er så mangelfulle. Forskjellige artsdefinisjoner og begreper basert på forskjellige
biologiske prosesser, er i bruk innen taksonomi.
Dessuten eksisterer ingen artsbegrep med
generell aksept for både sexuelle, asexuelle,
sympatriske, allopatriske og allokrone populasjoner, derfor kan også bruken av artskonseptene variere mellom de taksonomiske
gruppene (Se: Agamspecies, Biological species,
Chronospecies, Coenospecies, Evolutionary
species, Palaeospecies, Morphological species,
Species concept, Successional species, Taxonomical species og Typological species). Det

antas at det på jorden i dag lever mellom 5 - 50
millioner arter (100 millioner er også foreslått),
hvorav ca. 1,5 - 1,8 millioner sies å være beskrevet. Totalt har det levd på jorden ca. 445
millioner arter fra livets begynnelse for ca. 3 600
milliarder år siden. Tropiske regnskoger, som
utgjør 7 % av jordens overflate, omfatter
halvparten av artene. I geologisk tid har det
forekommet flere naturkatastrofer som har
utryddet millioner av arter, tre av de fem større
katastrofene forekom i Devon, overgangen PermTrias og i overgangen Kritt-Tertiær da dinosauriene forsvant; (2) Innen kjemi, species, enhet
tilsvarende et spesielt atom, ion eller molekyl; (3)
Innen geologi, species, mineral, gruppe mineraler
eller andre enheter som formelt er erkjent å være
forskjellig fra andre grupper.
SPECIES AGGREGATE (Collective group):
Artsaggregat, en gruppe arter som er morfologisk
like og derfor vanskelig å identifisere. Se: Group
og Species.
SPECIES AIR: Se: Sibling species.
SPECIES AREA CURVE: En kurve i et diagram
som fremkommer når en plotter det kumulative
antall arter som forekommer i en serie av
kvadrater mot det kumulative antall kvadrater
eller område kvadratene dekker. Kurven benyttes
for å bestemme antall kvadrater som er
nødvendige og undersøke for å oppdage eller
beskrive den floraen i området.
SPECIES
specific.

CHARACTERISTIC:

Se:

Species-

SPECIES CONCEPT: Artskonsept, artsbegrep,
et konsept basert på den teori at en gruppe
organismer av lik form (morfologi) danner en
enhet i naturen, adskilt fra tilsvarende enheter
(Se: Speciation, Species) uten referanse til
artens oppholdssted eller økologiske funksjon.
Fundamentalt sett er det ingen grunn til å anta at
enhver levende organisme i naturen nødvendigvis er medlem av en art, eller at alle utdødde
organismer (fossiler) har vært medlem av en art.
Men uansett, alle naturens organismer, levende
som utdødde, har mennesket inndelt i arter som
gjennomløper evolusjonære prosesser i samsvar
med teorien om det naturlige utvalg basert på
seleksjon. En art sies å omfatte individer gruppert
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i én eller flere populasjoner (Se: Populations)
som per definisjon kan kryssbefruktes (hvis
tilstedeværelse av sex) og som utgjør en
klassifikasjonskategori lavere enn slekt (eller
underslekt) og over underart (eller raser, former,
varieteter). Viser populasjonene seg å være
reproduktivt isolerte, utgjør de forskjellige arter i
henhold til det biologiske artsbegrep. At
populasjonene kan kryssbefruktes kan man kun
påvise gjennom nøye observasjoner eller
eksperimentelle forsøk, dvs. empirisk forskning er
nødvendig innen taksonomi. Det finnes en rekke
forskjellige artskonsepter innen biologien (listet til
slutt), samtidig som den praktiske anvendelsen
av disse på naturens «arter» byr på store
problemer, ikke minst når det gjelder aseksuelle
eller hermafrodittiske organismer. De tre
vanligste artsbegrepene er: (a) Det biologiske
artsbegrep (Mayr 1953): Arter er grupper av
aktuelt eller potensielt kryssbefruktende naturlige
populasjoner som er reproduktivt isolert fra andre
slike populasjoner, (b) det evolusjonære
artsbegrep (Dobzhansky 1935): Arter er det
stadiet i en evolusjonsprosess da fikseringen av
diskontinuitetene mellom dem når det nivået som
tilfredsstiller det krav en setter til artsulikheter, og
(c) det kladistiske artsbegrep (Hennig 1966):
Arten er det sett av organismer som forekommer
mellom to hendelser av artskløyving (oppsplitting), mellom en artskløyvings- og en
ekstinksjonshendelse eller som stammer fra en
artskløyvningshendelse. Disse tre artskonseptene som legger vekt på ulike trekk ved
evolusjonen, har sine sterke og svake sider. En
rekke andre artsformuleringer forekommer også i
litteraturen: (a) En art er en genetisk distinkt,
reproduktivt isolert, naturlig populasjon, (b) en art
er grupper av organismer som er betraktet av
taksonomer å være så forskjellige at de formelt
kan kalles arter, (c) en art er den mest
omfattende Mendelske populasjon hvis hovedkarakteristikk er at medlemmene uansett hvor
god muligheten er, ikke kryssbefruktes med
medlemmer av andre slike Mendelske populasjoner. Populasjoner som ikke kan kryssbefruktes
fordi de er adskilt av geografiske barrierer,
regnes ikke som arter på dette grunnlaget (f.eks.
Mendelske populasjoner som forekommer på vidt
adskilte øyer, kan alle tilhøre samme art selv om
det ikke er fysisk mulighet for kryssbefruktning),
(d) en art er en aggregering av individer med en
viss variasjon, men som ligner hverandre og

stammer reproduktivt fra et felles opphav, (e) en
art er en grad eller et nivå opprettet av
systematikere for en samling av organismer som
betraktes nærmere relaterte gjennom felles
nedstamning enn de er til relaterte former som
betraktes å ikke tilhøre arten, (f) en art omfatter
en gruppe individer som er nært relaterte og som
har oppstått fra et felles opphav og som kan gi
avkom som er interfertile og der individene
avviker fra hverandre kun i den grad som avkom
generelt avviker fra sine foreldre, og (g) en art er
den minste naturlige populasjon som er
permanent adskilt fra andre populasjoner
gjennom en distinkt diskontinuitet i en serie av
biotyper, og, mer kuriøst. Det finnes til nå ingen
artsspesifikk test, og det er et stort spørsmål om
en slik test noen gang vil finnes. I praksis er en
art en morfologisk definerbar enhet med et sett
av spesifikke karakterer, der hvert individ innen
arten har en vedvarende likhet med ethvert annet
individ innen arten (selv om individene eventuelt
har vokst opp under varierende miljøbetingelser),
og med vedvarende forskjell fra alle individene i
en annen nærstående art. Med andre ord,
individer med karakterer og egenskaper som
ligner hverandre i den grad som kreves for å
tilhøre samme art, basert på en omforent enighet
mellom taksonomene. De karakteristiske trekkene som adskiller artsenheter er vanligvis en
relativ stabil forskjell i én eller flere karakterer på
tross av variabiliteten som vanligvis forekommer
innen den enkelte artsenheten. I en art med felles
opphav, kryssbefruktning og høy interfertilitet,
forventes det at nesten alle genene i alle
kromosomene er homologe. Forekommer krysning mellom arter, er hybridene sterile eller har
svekket livskraft (lav fitness) noe som kan forventes ut fra akkumulerte forskjeller av genetisk
og kromosomal natur mellom arter. Gode arter er
adskilt fra hverandre gjennom diskontinuerlige
gap, ideelt sett i både genetiske, morfologiske og
fysiologiske karakterer som opprettholdes pga.
fraværet av (eller sterkt redusert) gen utveksling
mellom artene. Men da arter kan være isolert fra
hverandre på grunn av forskjellig geografi
(allopartri), habitatpreferanser og reproduksjonsperioder (paringstid, blomstringstid), kan artsstatus vanskelig bevises gjennom kryssbefrukting
og fertilt avkom. Dessuten, da evolusjonen er en
gradvis prosess (vanligvis), må en forvente
overgangsgrupper mellom artene (Se: Borderline
cases). Uansett, det er et generelt krav at arten
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skal, ideelt sett, være en lett identifiserbar gruppe
som viser en synlig diskontinuitet i morfologi mot
alle andre tilsvarende grupper. Identiske
organismer gjenkjennes ofte intuitativt blant
taksonomer, som samme art. En rekke
artskonsepter har vært benyttet og benyttes
innen systematisk forskning og litteratur gjennom
tidene: Agamospecies concept, Biological
species concept, Cladistic species concept,
Cohesion species concept, Composite species
concept, Ecological species concept, Evolutionary significant unit, Evolutionary species
concept, Genealogical species concept, Genetic
species concept, Genotypic cluster concept,
Hennigian species concept, Internodal species
concept, Morphological species concept, Nondimensional species concept, Phenetic species
concept, Phylogenetic species concept (monophyly version), Polythetic species concept,
Recognition species concept, Reproductive
competition concept, Species mate recognition
system, Successional species concept, Taxonomic species concept, og Typological species
concept (flere av disse er behandlet i leksikonet).
SPECIES DEFINITION: Se: Species og Type.
SPECIES DIVERSITY (Biodiversity): Arts(bio)diversitet, artsmangfold, antallet og variasjonen
av arter som forekommer i en definert lokalitet
eller område, eller av arter innen spesifikke taxa
på jorden. Artsdiversiten er en funksjon av
artenes utbredelse og tallrikhet, og er tilnærmet
synonymt med artsrikhet (Se: Richness). I vid
mening omfatter artsdiversiteten både antallet
arter og relasjonene mellom dem, og inkluderer
betraktninger over den relative artsfordeling (Se:
Evenness) og tallrikheten innen artene (species
abundance). Et økosystem er sagt å ha større
diversitet hvis artene har noenlunde tilsvarende
populasjonsstørrelser, og mindre diversitet hvis
noen arter er meget vanlige, mens mange andre
arter er sjeldne. Se: Biodiversity, Diversity og
Species.
SPECIES DRIFT: Økningen eller reduksjonen i
antall arter i et gitt taxon pga. tilfeldige artsdannelses- eller utdøingsprosesser. Se: Species.
SPECIES EQUILIBRIUM: Artslikevekt, forholdet
der utdøingen av arter tilsvarer etableringen av

nye arter gjennom artsdannelsesprosesser og
emigrasjon. Se: Species.
SPECIES EVENNESS: Se: Evenness.
SPECIES-FLOCK: Artsflokk, en gruppe av flere,
økologisk forskjellige, men nært relaterte arter
som har utviklet seg innen det samme makrohabitatet (f.eks. innen samme innsjø). Se:
Species.
SPECIES GROUP (Species-group): (1) Artsgruppe, innen zoologisk klassifikasjon, den lavest
rangerte gruppe av taksa hvis rang er regulert av
Koden (omfatter arts- og underartskategoriene,
Se: Code); (2) En gruppe av nært relaterte arter
med forskjellig (allopatrisk) eller delvis overlappende utbredelse. Artsgruppen er gruppert
sammen pga. morfologiske likheter; (3) Termen
artsgruppe er også leilighetsvis benyttet for en
superart (Se: Superspecies). Se: Species.
SPECIES IDENTIFICATION: Artsidentifikasjon,
innen biologi, prosessen å tildele et foruteksisterende taxon navn, vitenskapelig eller
trivialnavn, til en individuell organisme som er
under artsbestemmelse
SPECIES INDETERMINATA (Sp., Sp. ind., Sp.
indet.): Ubestemt art, en art som ikke er
identifiserbar basert på beskrivelsen av et
allerede publisert artsnavn. Vanligvis oppgis slike
arter kun med slektsnavnet, f.eks. Lemmus sp.
eller Lemmus sp. indet.
SPECIES
INQUIRENDUM
(pl.
Species
inquirenda): Tvilsom art, en art av tvilsom
identitet og som derfor trenger ytterligere beskrivelse og klarlegging. Se: Nomen inquirendum
og Species.
SPECIESISM: Artsfascisme, den holdning at ens
egen arts interesser bør ha prioritet foran alle
andre arters interesser; ens egen art er alle
andre arter overlegne, mer verdifull. Mennesket
er gitt rett til å drepe, spise og ødelegge andre
arters oppholdssteder, dessuten eksperimentere
med dem etter ønske og uten begrensninger. Se:
Anthropocentrism, Racism og Species.
SPECIES LONGEVITY: Artsvarigheten, den
evolusjonære levetiden til en art. Se: Species.
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SPECIES NAME (Binomen, Name of a
species): Artsnavn, binomen, det vitenskapelige
navnet på et takson med rang av art; ved
binominal nomenklatur, det slektsnavn (generic
name) og artsnavn (specific name) som benyttes
samtidig til navnsetting av en art. Se: Binomen,
Generic name, Species, Specific epithet og
Specific name.
SPECIES NICHE: Artsnisje, artens nisje, en
grunnleggende enhet i et økosystem som omfatter den enkelte artens posisjon og rolle innen
et samfunn. Se: Niche og Species.
SPECIES NOVA: Se: Sp. nov.
SPECIES ODOUR: Artslukt, den spesielle
kroppslukten som er karakteristisk for arten (eller
populasjonen), som f.eks. hos sosiale insekter.
Se: Species.
SPECIES PACKING: Innen en multidimensjonal
nisje, et mål på antall arter et gitt rom kan omfatte
eller inneholde. Se: Niche og Species.
SPECIES PAIR (Sibling species): Artspar, to
like og nært relaterte arter, som ofte også kan
betraktes som underarter (av enkelte taksonomer). En gruppe av slike nært relaterte arter,
kalles en superart. Se: Sibling species, Species
og Superspecies.
SPECIES RECOGNITION: Artsgjenkjennelse,
utvekslingen av stimuli mellom forskjellige kjønn
som sikrer at partnerne med tanke på reproduksjon, er av samme art. Det sikrer at
hybridisering mellom arter ikke forekommer eller
er sjelden observert i naturen. Da artsgjenkjennelse antyder en form for bevissthet, er
begrepet ikke korrekt da like effektiv som for
virveldyrene, forekommer artsgjenkjennelse hos
virvelløse dyr. Selve gjenkjennelsesprosessen
kan være basert på medfødte evner eller være
tillært (Se: Sexual imprinting). Se: Species.
SPECIES RICHNESS: Artsrikhet, det høyeste
(absolutte) artsantall observert i et samfunn. Se:
Richness.
SPECIES SELECTION: Artsseleksjon, en form
for naturlig seleksjon på artspopulasjonen som
helhet, ikke på individene; en kontroversiell teori

om at seleksjonen kan operere på eller over
artsnivået der arten er enheten for seleksjonen
hvor arter med forskjellige karakteristiske trekk
kan øke i antall (ved artsdannelse) eller minke i
antall (ved utdøing) på grunn av disse forskjellene. Makroevolusjonære prosesser på
artsnivået er det som driver evolusjonen, ikke
mikroevolusjonære prosesser på individnivået i
henhold til darwinismen. Se: Group selection,
Interdemic selection og Species.
SPECIES-SPECIFIC: (1) Artsspesifikk, karakteristisk for en gitt art av organismer (speciescharacteristic, species-typical); (2) Innen parasittologi, vertsspesifikk, det å være begrenset til
kun én spesiell vertsart på et gitt stadium i
livssyklus. Se: Species.
SPECIES STASIS: Artskonstans, den totale
mangel på forandringer i morfologiske karakterer
og karakterttrekk hos en art gjennom dens
observerte utviklingshistorie. Se: Species.
SPECIES SWARM: Artssverm, et større antall
nært relaterte arter som opptrer sammen i et
geografisk område og som kan være oppstått
gjennom oppsplitting av én opprinnelig stamme.
Se: Species.
SPECIFIC: (1) Innen taksonomi, spesifikk, artsegen, som er relatert til, karakteriserer eller
identifiserer en art; avledet av species (Se:
Species); (2) Spesifikt, som identifiserer en
sykdom forårsaket av en viss kroppstilstand eller
mikroparasitt, eller noe som har helbredende
effekt på en gitt sykdom; (3) Innen immunologi,
spesifikt middel, et middel som har affinitet
begrenset til et gitt antistoff eller antigen; (4)
Særegen(het), eiendommelig, som tilfaller i en
spesifisert kategori; (5) Uuttrykkelig, klart, tydelig,
eksplisitt fremført, detaljert kommunisert, fri for
tvetydighet; (6) Spesifikk, som har de egenskapene som medfører at det kan føres til en
spesiell kategori; (7) Innen fysikk, enhver av
forskjellige fysiske konstanter, og da spesielt en
relatert til en enhet masse, volum eller areal.
SPECIFIC CHARACTER: Spesifikk karakter, et
felles trekk eller struktur i alle individene i en art;
enhver karakter diagnostisk for arten. Se:
Species og Species-specific.
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SPECIFIC DENSITY: Se: Economic density.
SPECIFIC ENZYME ACTIVITY: Spesifikk enzymaktivitet, aktiviteten til et enzym uttrykt som et
mål på reduksjonen i konsentrasjon av et
substrat i løpet av en gitt tidsperiode eller som et
mål på økningen i konsentrasjon av et produkt i
løpet av en gitt tidsperiode.
SPECIFIC EPITHET (Specific name): Artsnavn,
spesifikt epitet, epitet, det andre av de to latinske
navn (et substantiv eller adjektiv etter slektsnavnet) i det vitenskapelige navnet på et takson
på artsnivå innen binomial nomenklatur. Se:
Binomen, Binomial nomenclature, Epithet og
Trinomen.
SPECIFIC GRAVITY (Relative density): Relativ
tetthet, forholdet mellom tettheten til en fast eller
flytende substans (ved største tetthet: 20oC) i
forhold til massen av et tilsvarende volum av
destillert vann når vannets tetthet er maksimal
(4oC), eller av en gass til et tilsvarende volum av
luft eller hydrogen under definerte temperatur og
trykkbetingelser. Se: Relative density.
SPECIFIC GROWTH RATE (µ): Spesifikk vekstrate, antall gram biomasse som dannes per gram
biomasse per tidsenhet; mengden avhenger av
artsstrainen, temperaturen og konsentrasjonen
av næringsstoffer.
SPECIFIC HEAT CAPACITY (c): Spesifikk
varmekapasitet, et materiale sin evne til å oppta
varme per masse og temperaturøkning; varmekapasiteten per enhetsmasse, dvs. mengden
varme som må tilføres (eller fjernes) en gitt
masse av et materiale for å produsere en
forandring i massens temperatur på én kelvin
(enheten for varmekapasitet er joule per kelvin:
J/K). For faste stoffer og væsker, bestemmes
spesifikk varme-kapasitet ved konstant trykk, for
gasser kan den beregnes ved konstant trykk (Cp)
eller ved konstant volum (Cv). Forholdet Cp/Cv ()
i en gass er alltid større enn 1.
SPECIFIC HUMIDITY (Moisture conten): Spesifikk fuktighet, forholdet mellom vekten av
vanndamp per enhetsmasse fuktig luft; forholdet
mellom massen av vanndamp i en prøve fuktig
luft til prøvens totale masse (gram vanndamp per

kg fuktig luft; g kg-1). Se: Humidity, Hygrometer
og Psychrometer.
SPECIFIC IMMUNITY: Spesifikk immunitet, enhver form for immunitet som virker kun (spesifikt)
mot den antigene determinanten (antigenet) som
stimulerte til dannelsen av immuniteten. Se: Acquired immunity.
SPECIFICITY: (1) Spesifisitet, kvaliteten eller
tilstanden å være spesifikk, klar og eksakt; (2)
Innen immunologi, selektiv reaktivitet mellom
substanser, den grad antistoffer kan reagere med
sine korresponderende antigener (Se: Antigenic
site), eller et hormon kan reagere med sin celleoverflate reseptor. Antistoffer er i utgangspunktet,
monospesifikke, men ved lengre immuniseringsperioder blir de mer kryssreaktive og kan reagere
med flere antigener; (3) Innen parasittologi,
vertsspesifikk, det å være begrenset til kun én
vertsart ved én eller flere stadier i livssyklus (Se:
Host specificity); (4) Innen genetikk, spesifisiteten
til et gen med hensyn på genets lokalisering og
grad av variasjon i sitt fenotypiske uttrykk (Se:
Expressivity); (5) Innen medisin, den grad en
diagnostisk test er spesifikk, eller et symptom
eller sykdomstegn er spesifikk for en gitt sykdomstilstand.
SPECIFIC LATENT HEAT OF EVAPORATION
(Enthalpy of evaporation, lv): Spesifikk fordampningsvarme, en fysisk egenskap ved en
substans som er den mengde varme som
behøves for å forandre en enhetsmasse av en
væske til gassfase ved konstant temperatur. Når
en væske fordamper ved sitt normale kokepunkt,
vil ikke væsketemperaturen øke over kokepunkttemperaturen. Den spesifikke fordampningsvarmen måles i joule per kilogram. Se: Critical
temperature.
SPECIFIC MATE RECOCNITION SYSTEM (RC,
Recognition concept, Recognition species
concept, SMRS): Gjenkjennelsesartskonseptet,
et artskonsept som definerer en art på basis av
artens unike befruktningssystem som begrenser
genflyten med andre arter, dvs. arten omfatter
alle de individuelle, biparentale (to foreldre)
organismer som deler et felles gjenkjennelsesog befruktningssystem. Til forskjell fra det
biologiske artskonsept, inkorporerer ikke SMRS
relasjonene til andre arter, men da begge
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konsepter er knyttet opp til gjenkjennelsesmekanismer som sørger for at krysning finner
sted og isoleringsmekanismer som holder arter
adskilt, er begge reproduktive artskonsepter. Men
fokus er forskjellig, gjenkjennelsesartskonseptet
vektlegger evolusjonen av et «mate recognition
system» som viktig i artsdannelsesprosessen,
mens det biologiske artskonsept vektlegger
utviklingen av isoleringsmekanismene «mate isolation system»). Under gjenkjennelsesartsbegrepet betraktes isolasjon som en mer irrelevant
funksjon for artsdannelsen, det er isteden
viktigere å finne ut hvorledes isolasjonsbarrierene
(pre-mating barriers) oppstår, funksjonene til
disse og de evolusjonære kreftene som påvirker
funksjonene. Med andre ord, mekanismene for å
forhindre paring kan ses på som funksjoner som
letter paringen, ikke hindrer paring utad som i det
isolasjonistiske artsbegrep (biologiske artsbegrep). Isolasjonen mellom artene er et
biprodukt av evolusjonen av de andre funksjonene, og ikke nødvendigvis en aktiv del av
artsdannelsesprosessen. De isolerende mekanismene er derfor ikke til stede for å forhindre
reproduksjonen utad, men for å lette reproduksjonen innad i populasjonen. Se: Biological
species concept, Species og Species concept.
SPECIFIC MODIFIER: Gen som har den spesifikke funksjon å kunne modifisere uttrykket av ett
eller flere gener på andre loci.
SPECIFIC NAME: Det andre navnet I et binomen
og trinomen. Se: Specific epithet.
SPECIFIC VOLUM (v): Spesifikt volum, volumet
per enhetsmasse av en substans; det resiproke
av tetthet. Se: Reciprocal.
SPECIFY: (1) Spesifisere, utpeke, definere, beskrive nærmere, angi noe eksplisitt eller i detalj;
(2) Komme fram til, fastsette, bestemme eller
forårsake et spesifikt resultat.
SPECIMEN (Spec.): Eksemplar, prøveeksemplar, prøve, specimen, én organisme (ett individ),
én eller flere deler av en organisme, en prøve tatt
fra en gruppe eller et eller annet innsamlet,
naturlig forekommende materiale som har eller
ikke har gjennomgått preparering eller annen
form for behandling etter innsamlingen. Prøveeksemplaret kan derfor fremstå i sin opprinnelige

tilstand eller i en eller grad av forandring fra det
naturlige. Et prøveeksemplar kan også være
sammensatt av en blanding av materialer, f.eks.
en fysisk og en kjemisk komponent.
SPECIOID: Taksonomisk kategori hos kultiverte
planter tilsvarende en art.
SPECTRAL: (1) Spektral, med referanse til det
elektromagnetiske spektrum eller en spesiell
bølgelengdefrekvens; (2) Spøk-, spøkelseslignende (ghostly). Specter, spøkelse, draug, gjenferd, gjenganger, mareritt.
SPECTRAL SENSITIVITY: Spektral følsomhet,
den relative evne til påvisning (deteksjon) av lys
(eller andre signaler) som en funksjon av frekvensen eller bølgelengden av signalet basert på
fotopigmentenes forskjellige terskelnivå for
respons på forskjellige lysfrekvenser. Menneskets øye har maksimal spektral sensivitet i
dagslys ved bølgelengder på 555 nm, om natten
ved 507 nm.
SPECTROMETER: Spektrometer, spektroskop,
et vitenskapelig instrument som benyttes for å
registrere, adskille og måle, bølgelengdene (de
spektrale komponentene) i det elektromagnetiske
spektrum; et optisk instrument som måler bølgelengder ved hjelp av en kalibrert skala. Opprinnelig ble spektrometre utviklet for studier innen
fysikk, kjemi og astronomi. Optiske spektrometre
kan i det synlige lyset, adskille de forskjellige
fargebåndene i lysspekteret. Innen kjemisk analyse, partikkelfysikk og astronomi, kan man ved
hjelp av massespektrometre bestemme stoffers
kjemiske sammensetninger, og med også hjelp
av magnetiske spektrometre og spektroradiometre, identifisere og analysere partiklers
(atomer og molekyler) masse, momentum
(masse x hastighet) og energi, og analysere de
kjemiske sammensetningene av fjerne himmellegemer, stjerner og planeter, og dermed også
høste kunnskaper om universets opprinnelse. Se:
Spectroscopy og Spectrum.
SPECTROPHOTOMETER: Spektrofotometer, et
instrument for å måle intensiteten i lyset av en gitt
bølgelengde både før og etter at strålen har
passert gjennom et lysabsorberende filter.
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SPECTROSCOPY: Spektroskopi, studiet av
interaksjonen mellom materie og elektromagnetisk stråling ved hjelp av f.eks. ektron- og
atomspektroskopi. Opprinnelig ble spektroskopi
benyttet for å studere det synlige lyset som
spredt gjennom et prisme i henhold til lysets
bølgelengder. Innen astronomi har spektroskopi
hjulpet astronomene til å bestemme komposisjonen, temperaturen, tettheten og bevegelsene
til himmellegemer, samtidig som infrarød
spektroskopi har hjulpet til med identifikasjonen
av atomene og molekylene i objektene. Se:
Spectrometer.
SPECTRUM (pl. Spectra): (1) Spektrum, en eller
annen fordeling eller sekvens av enheter (fenomener, mengder, kvantiteter, kvaliteter, aktiviteter) ordnet etter økende eller avtagende
størrelse; (2) Radiofrekvensene offisielt gitt til
bruk for en spesiell enhet, gruppe eller institusjon; (3) Innen fysikk, spektrum, variasjonsområdet i en eller annen målbar egenskap i et
fysisk fenomen, f.eks. lydfrekvenser, elektromagnetiske bølgelengder (elektromagnetisk spektrum) eller massen av spesielle partikler. Et
spektrum kan være begrenset til et spesifikt
område av et større spektrum (f.eks. det
infrarøde spektrum eller lysspekteret dannet når
hvitt lys brytes gjennom et prisme), eller omfatte
et emisjonsspektrum eller et absorpsjonsspektrum. Emisjons- og absorpsjonsspektra kan
være kontinuerlige spektra (en ubrutt sekvens av
frekvenser), linjespektra (diskontinuerlige linjer)
eller båndspektra (grupperte bånd av linjer). Et
spektrum er karakteristisk for en gitt stråling ved
at det spesifiserer strålingens bølgelengder og
intensitet, samtidig som det karakteriserer kilden
som sender ut strålingen eller substansen som
absorberer strålingen. Et spektrogram er en
grafisk representasjon av et slikt fysisk fenomen
(Se: Spectrometer); (4) Innen biografi, den
prosentvise fordeling av forskjellige organismer i
et gitt område; (5) Innen palynologi (læren om
pollen), den prosentvise fordeling av pollen i en
gitt horisont; (6) Innen oseanografi, alle
enkeltbølger som er til stede på et gitt sted i
havet (et bølgespektrum omfatter bølger av
forskjellige høyde og perioder).
SPECULUM: (1) Spekulum, speil, en hard, sprø
legering benyttet som reflektor i mange instrumenter og som vanligvis omfatter kopper og tinn i

forskjellige blandinger (f.eks. 126,4 deler kopper
til 58,9 deler tinn, ofte med noe zink, arsenikk
eller antimon for å øke hvitheten). Slike metallspeil kan høypoleres og anløper sjeldent; (2)
Innen zoologi, et skinnende, hvitt eller farget, ofte
iridiserende, del av en kroppsoverflate som står
fram i sterk kontrast til omgivelsene rundt, f.eks.
speilet under halen hos mange av de sosiale
pattedyrene og fargeflekkene på vingene hos fugl
eller sommerfugler. Slike fargefelter utsender
viktige signaler (Se: Releaser) for gruppetilhørighet og i forbindelse med kurtise og parings
lek (Se: Appeasement og Warning behaviour);
(3) Spekulum, instrument benyttet ved medisinske undersøkelser for å utvide og holde åpen
en kroppsåpning; (4) Tegning som viser den
relative posisjonen til alle planetene på himmelen.
SPEED: (1) Innen fysikk, speed, hastighet, fart,
tempo, hurtighet, bevegelseshastighet, distanse
reist delt på reisetid; (2) Hastigheten på å utføre
en handling, det å bevege seg fort (swiftness)
eller være i rask bevegelse (rapidity) (Se:
Velocity); (3) Oppmuntring og stimulering som
medfører økt aktivitet; (4) Girutvekslingen, giret
eller girene i en bil eller sykkel; (5) Ile, haste,
skynde seg, sette fart i, fremskynde, fremme; (6)
Innen fotografering, følsomheten (sensiviteten)
for lys i et gitt fotografisk materiale, eller evnen
en linse eller optisk system har til å samle lys ved
en gitt blenderåpning (aperture), eller lukkerhastigheten i et kamera som bestemmer lystilgangen; (7) Noe eller noen som appellerer til
ens egen smak; (8) Speed, dop (drug), spesielt
amfetamin eller metamfetamin.
SPEED OF LIGHT (c): Lyshastighet, hastigheten
for elektromagnetisk stråling i vakuum, en
universell, fysisk konstant som er en fundamental
størrelse innen fysikk, definert som 299 792 458
m/s (ca. 300 000 km/s). (En eksakt størrelse da
én meter er definert som lengden lys går i vakum
i løpet av et tidsintervall på 1/299 792 458
sekund). Dette er hastigheten til ikke bare lys,
men all elektromagnetisk stråling som beveger
seg i vakuum. Lyshastigheten avtar i materielle
medier som glass, tilsvarende elektromagnetiske
bølger gjør i f.eks. metallkabler. Forholdet mellom
lyshastigheten (c) og hastigheten lys har i et
medium (v), kalles materialets refraksjonsindeks
(n; n = c/v; for glass er n ca. 1,5). Lyshastigheten
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er i henhold til relativitetsteorien, den øvre
grensen for hastigheten materie (elementærpartikler, elektromagnetisk stråling og gravitasjonsbølger) kan bevege seg, og det uavhengig av
hastigheten til lyskilden og observasjonskilden.
Innen den spesielle og generelle relativitetsteorien er lyshastighet (c) og tid og rom
(romtiden) koplet, og forekommer også i masse
(m) - energi (E) ligningen: E = mc2. Se: Light.
SPEED OF SOUND (c): Lydhastighet, distansen
per enhetstid en lydbølge går gjennom et eller
annet elastisk medium under spesifiserte
betingelser. Ved 20oC er lydens hastighet ca. 343
meter per sekund (1 235 km/t; én km i 2,9
sekunder). Lydens hastighet er høyst avhengig
av temperaturen og hvilke gasser eller medier
lydbølgene spre seg gjennom. I en ideell gass
avhenger hastigheten kun på temperaturen og
komposisjonen av gassen (til en viss grad også
av lydfrekvensen og lydtrykket). Lydhastighet
refererer normalt til hastigheten i luft, men lyd går
raskere i væsker (1 550 m/s) og enda raskere i
faste stoffer (5 120 m/s i jern; hastigheten på
12 000 m/s i diamant, er maksimalhastigheten lyd
kan gå under normale betingelser). Se: Sound.
SPELEOLOGY: Speleologi, det vitenskapelige
studiet og utforskningen av huler, hulenes
opprinnelse og de organismene som lever og
oppholder seg i huler.
SPELEOTHERM: Huleavsetning, naturlige strukturer i huler som er dannet gjennom avsetninger
fra mineralrikt vann, deponeringer av mineraler i
form av stalaktitter (drypp fra taket, stalactites) og
stalagmitter (drypp truffet bakken, stalagmites).

SPERM (Male gamete, Semen, Spermatogamete, Spermatosome, Spermatozoa, Spermatozoon, Sperm cell, Spermium): Sæd,
sperm, spermie, spermatozo, mikrogamet, den
hannlige gamet hos mennesker og dyr (kalt
spermatozoid hos primitive planter). Hos dyr
dannes spermiene og sædvæsken i gonaden
(testiklene) og kjønnskjertlene hos hannen (Se:
Semen). Spermiecellene som vanligvis er små,
har en hodekapsel som inneholder arvematerialet, et midtområde som inneholder mitokondriene som gir energi til bevegelsen og en
hale (flagell) for å gi fremdrift. Spermatophore, er
en liten sekk eller pakke full av spermier, spermatozoer. Spermatogenesis, refererer til den
mitotiske formeringen av de sekundære spermatogoniene fra de primære, der de sekundære
spermatogoniene videre omdannes til primære
spermaocytter som gir opphav til sekundære
spermatocytter etter den første meiotiske
delingen. Den andre meiotiske delingen resulterer i dannelsen av fire spermatider fra de
sekundære spermatocyttene, og som deretter
differensieres til spermatozooer. Se: Spermatogenesis, Spermatophore og Spermatozoon.
SPERMA- (Spermo-, Spermato-): Prefiks som
betyr frø.
SPERMAGONE: Se: Spermogonium.
SPERMARY (Spermarium): Den hannlige gonaden der spermier produseres.
SPERMAT- (Spermato-): Prefiks som refererer
til spermier.
SPERMATELEOSIS: Se: Spermiogenesis.

SPELLING: (1) Stavemåte, rettskriving, staving,
dannelsen av ord med bokstaver i en akseptert
orden (iht. vedtatte regler; Se: Orthographyi); (2)
Måten ord er stavet på; en sekvens av bokstaver
som danner et ord; (3) En persons evne til å
stave ord.
SPELT: Spelt, den eldste formen for kultivert
(heksaploid) hvete (Triticum spelta; syn. T.
aestivum subsp. spelta) som har blitt dyrket siden
Bronseladeren og romersk tid i Asia, Midtøsten
og Europa. Nå dyrkes spelt hovedsakelig i
Europa.

SPERMATHECA (Seminal vesicle): Spermatek,
sekk-formet hulrom eller beholder (receptacle)
hos enkelte hunner eller hermafrodittiske virvelløse dyr, spesielt mark og insekter, der spermier
som mottas under paringen, lagres inntil de
benyttes for å befrukte eggene.
SPERMATID: Spermatid, enhver av de fire haploide cellene som dannes i den andre meiotiske
delingen av en spermatocytt og som differensieres uten videre delinger, til en spermatozo.
Spermatidene gjennomløper både form- og cytoplasmiske forandringer under denne prosessen.
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Se: Sperm, Spermatocyte, Spermatogenesis og
Spermatozoon.
SPERMATIUM: Spermatium, ubevegelig, hannlig
kjønnscelle som produseres av visse rødalger
(divisjon Rhodophyta) og sopp, spesielt rustsopper (klassen Pucciniomycetes i rekken stilksporesopper (Basidiomycota)). Spermatia, den
ikke-beveglige gameten hos rødalger, eller en
fargeløs liten celle hos visse sopp og lav som er
antatt å representere den hannlige kjønnscellen
som er utviklet fra et spermatogonium. Se:
Spermatogonium.
SPERMATIZE (Fertilize, Impregnate): (1) Produsere og utgyte spermier; (2) Befrukte, fertilisere
ved hjelp av spermier. Se: Impregnation.
SPERMATOCYTE: Spermatocytt, en diploid celle
som gjennom meioser danner fire spermatider,
dvs. en primær spermatocytt som har delt seg i to
sekundære spermatocytter som igjen har delt seg
og danner fire spermatider som videreutvikles til
spermatozoer (spermier). Spermatocyttene dannes via mitose fra celler (spermatogonier,
primitive hannlige celler) i kanalveggene i de
hannlige gonadene (Se: Spermatocytogenesis og
Spermatogenesis). De primære spermatocyttene
er diploide (2N) og inneholder hos mennesket, 46
kromosomer. Etter meiose I dannes to
sekundære spermatocytter som er haploide (N)
og inneholder 23 kromosomer; under meiose II
danner disse to sekundære spermatocyttene, fire
(N) spermatider som gjennom en videre utvikling
og modifisering av flagellen (Se: Undulipodium),
til slutt utvikles til fire modne spermatozoer
(sperms). Alle hanner produserer spermatocytter,
også tvekjønnede (hermafrodittiske) organismer.
Se: Gametophyte, Oocyte, Sperm, Spermatid,
Spermatogenesis og Spermatozoon.
SPERMATOGAMETE: Den hannlige gameten.
Se: Sperm.
SPERMATOGENESIS (Spermatocytogenesis):
Spermatogenese, dannelsen og utviklingen av
spermatozoer; utviklingen av en spermatozo
(spermie) fra en spermatocytt som er dannet fra
en primitiv celle (spermatogonium; spermatogonia er en spesiell form av gametogonia) i
hannens gonader, med påfølgende meiotiske
delinger som resulterer i fire spermatider som

utvikles videre til spermatozoer (Se: Spermatocyte). Med andre ord, den hannlige form for
gametocytogenese som involverer diploide
stamceller (spermatogonier) der de de primære
spermatogoniene (de første forløperne for
kjønnscellene) produserer gjennom en serie av
mitotiske celledelinger, sekundære spermatogonier som omdannes til primære spermatocytter
som etter vekst gjennomløper meiose I som gir
opphav til to sekundære spermatocytter som
gjennom meiose II danner fire haploide
spermatider som differensieres videre (Se:
Spermiogenesis) til spermatozoider og til slutt,
kjønnsmodne gameter, spermatozoer. Se:
Gametogenesis, Oogenesis, Spermatid og
Spermiogenesis.
SPERMATOGONIUM: Spermatogonium, gonadene hos hanner som gir opphav til spermatocyttene (Se: Spermatocyte); umoden, udifferensiert og primitiv kjønnscelle (primordial germ
cell) i de hannlige gonadene (testiklene) hos dyr
som gjennom modning og vekst gir opphav til en
primær spermatocytt som via celledelinger
danner to sekundære spermatocytter som deler
seg videre til fire spermatider som tilslutt modnes
uten videre delinger til fullt funksjonelle
spermatozoer. Se: Sperm, Spermatocyte, Spermatogenesis og Spermatozoon.
SPERMATOLOGY: Spermatology, det vitenskapelige studiet av spermier (semen). Se: Spermology
SPERMATOPHORE: Spermatofor, kapsel eller
pakke med spermier som produseres av visse
dyr med indre befruktning (dvs. befruktningen av
egget skjer inni hunnens kropp, som f.eks. hos
en rekke insekter, krepsdyr og bløtdyr). Spermatoforene kan enten overføres fra hannen direkte
til hunnen under kopulasjonen, eller hannen kan
plassere spermatoforene på bakken, der hunnen
senere kan finne dem og plukke dem opp. Se:
Semen, Sperm og Spermatozoon.
SPERMATOPHORY: Spermatofori, en form for
befruktning der en stilket spermatofor plasseres
på et substrat for at hunnen skal kunne ta den
opp og overføre den til sin kjønnskanal. Se:
Spermatophore.
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SPERMATOPHYTE: Spermatofytt, en plante
innen gruppen (divisjonen) frøplanter (Spermatophyta) som omfatter både de nakenfrøete (gymnospermene) og dekkfrøete (angiospermene)
plantene.
SPERMATOSOME: Se: Sperm.
SPERMATOZOID: (1) Spermatozoid (anterozoid), sædlegeme, en hannlig gamet som dannes
fra et anteridium hos en del laverestående
planter (f.eks. alger, moser og bregner) og som
er istand til å bevege seg ved hjelp av en flagell;
(2) Spermatozo (Se: Spermatozoon).
SPERMATOZOON (pl. Spermatozoa, Spermatzoan, Sperm): (1) Spermatozo, spermie, moden,
bevegelig hannlig gamet produsert i testiklene
hos dyr; en kjønnscelle med hale (Se: Undulipodium) som hos de fleste arter omfatter et hode,
den fremre avflatede delen (hos mennesket) som
inneholder den haploide kjernen og et akrosom
(organell avledet fra Golgi apparatet, Se: Golgi
apparatus) som dekker hodets fremre del som
gjør at spermien kan gjennomtrenge egget og
befrukte det, Se: Acrosome), en midtre del som
inneholder mitokondriene som gir energi til den
bakre haleseksjonen som omfatter en lang
undulipodium som gir spermien bevegelsesevne
og framdrift. I form så ligner en spermie et
rumpetroll. Hos mennesket er spermatozoenes
totale lengde ca. 0,05 mm (dvs. de kan ikke sees
med det blott øye (et menneskeegg er 30 ganger
større); en art bananfluer (Drosophila bifurca) har
de lengste spermatozoene på 58 mm). Spermatozoene mister halen når de gjennomtrenger
egget for å fusjonere med den hunnlige kjernen.
Spermiene som dannes i store mengder i
testiklene hos dyr, befrukter den hunnlige
gameten (egget) gjennom den prosess som
kalles kjønnet formering (seksuell reproduksjon;
Se: Sperm, Spermatogenesis og Undulipodium);
(2) Spermatozoid, en gamet dannet av primitive
planter (Se: Spermatozoid.).
SPERM BANK: Genbank, spermiebank, sted for
nedfrysning og oppbevaring av spermier til arter,
underarter, stammer og strainer av organismer
som ønskes bevart for ettertiden. Se: Sperm.

SPERM COMPETITION: Spermiekonkurranse,
konkurransen mellom spermier (spermatozoer)
fra to eller flere forskjellige hanner i befruktningen
av samme egg ved seksuell reproduksjon. Slik
konkurranse oppstår når hunnen har flere
potensielle paringspartnere; spermiesuksessen
avhenger ofte av rekkefølgen i paringene med
hunnen. Spermier fra samme hann (f.eks.
gameter med X eller Y kromosmer) kan og
tenkes å være i en konkurransesituasjon. Det
antas at visse ufruktbare spermier som kan være
tilstede i stort antall, også har en eller annen
funksjon i konkurransen mellom de hannlige
spermierivalene. Naturlig seleksjon virker ikke
kun på fosteret, ungen eller det kjønnsmodne
voksne individ, men også på gametene og ikke
minst da gameter hos mange arter etter paringer,
kan lagres i hunnen over lengre tid før befruktningen av egget. Det mefører en spermiekonkurranse som har blitt gjenstand for
omfattende studies hos både hos krypdyr,
amfibier, fugler og pattedyr. En spermiekonkurranse medfører press på hannen for å øke
sin reproduktive suksess (fitness), noe som
evolusjonært har medført utviklingen av en rekke
hannlige tilpasninger, f.eks. gjennom å øke sin
morfologiske attraksjon eller fysiske styrke i
konkurransen med andre hanner (seksuell
seleksjon), passe på at hunnen ikke parer seg
med andre hanner (mate guarding), øke spermienes bevegelseshastighet (menneskespermier
beveger seg 1-3 mm per minutt), frigjøre toksiske
substanser til sæden som reduserer hunnens
videre parings- og befruktningsmulighet med
andre hanner, aktiv fysisk fjerning av en annen
hanns spermier før egen paring, eller å plugge
igjen hunnens kjønnsåpning etter paringen. Hos
enkelte virvelløse dyrearter kan hannen til og
med forbli permanent festet på hunnens
kjønnsåpning etter paringen. Hos enkelte arter
eter hunnen hannen etter paringen bortsett fra
det hannlige kjønnsorganet som forblir festet til
hunnen og forhindrer videre paring. Se: Sperm.
SPERMICIDE: Spermicid, spermiedrepende middel, f.eks. i form av krem dreper spermiene i
sædvæsken. Spermicider brukes for å forhindre
befruktning ved samleie, vanligvis i kombinasjon
med kondom eller pessar; brukt alene regnes det
som 75 % sikkert.

SPERM CELL: En liten, vanligvis mobil hannlig
gamet. Se: Sperm.
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SPERMIOGENESIS (Spermateleosis, Spermiohistogenesis,
Spermioteleosis):
Spermiogenese, prosessen som utvikler spermatidene til
fullt funksjonelle spermatozoer; dannelsen eller
transformeringen av spermatider til modne
spermatozoer ved slutten av den andre meiotiske
delingen. Se: Spermatogenesis.

SPHECOPHILE: En symbiont på veps, enhver
organisme som tilbringer en viss tid av sin
livsyklus i en koloni av veps.
SPHEN- (Spheno-): Prefiks som betyr en kile.
SPEHNOID: Det som har form som en kile. Se:
Cuneiform.

SPERMIUM: Se: Sperm.
SPERMOGENESIS: Se: Spermatogenesis.
SPERMOGONIUM (Spermagone): Spermogonium, hul, kopp-formet reproduksjonsstruktur som
på innsiden danner ikke-bevegelige hannlige
gameter (spermatia) og spesialiserte hyfer som
overføres med vind og insekter; spermogonier
forekommer hos visse sopp (rustsopper). Se:
Spermatium.
SPERMOLOGY (Spermatology): Spermologi,
det vitenskapelige studiet av frø.
SPEW: (1 Brekke seg, sende ut eller tvinge ut
gjennom munnen; (3) Oppkast, spy; (2) Fosse ut,
velte ut, sende ut i store mengder (som en
vulkan).
SPHACELUS: Koldbrann, gangren, vevsdød
som følge av en infeksjon eller lokal sirkulasjonsforstyrrelse som kan skyldes forfrysning,
lokal skade av pulsåren eller blodpropp.

SPHERE: (1) Innen matematikk, kule, tredimensjonal overflate der alle punkter har samme
avstand fra et fiksert punkt; (2) Sfære, rund figur
eller objekt. Spherula, en liten kule; (3) Klode,
planet, stjerne, himmellegeme; (4) Himmelen,
halvkulen som man ser titter man opp på
verdensrommet; (5) Virkefelt, fagområde; omfanget av ens kunnskaper, interesser eller
aktiviteter; (6) Parti, sosiale gruppe eller del av
gruppe; (7) Innflytelsessfæren, området for
politisk makt.
SPHERICAL: (1) Sfærisk, kule-formet, det å ha
form som en kule (globular); (2) Av eller relatert til
en kule eller himmellegeme.
SPHEROID: (1) Sfæroide, figur som er lik en kule
(Se: Spherical), men ikke perfekt rund (som
jorden); ellipsoide (rotasjonsellipsoide) dannet
gjennom å rotere en ellipse rundt en av sine
akser; (3) Assosiasjonen mellom mange celler i
en in vitro kultur av dyreceller.

SPHAGNICOLOUS: Som lever blant torvmoser
(Sphagnum spp.), moser typiske for myrområder.

SPHEROIDOSIS: Insektsykdom forårsaket av et
virus (entomopoxvirus) infeksjon som angriper
både biller, sommerfugler, tovinger og rettvinger.

SPHAGNOPHILOUS: Det å leve og trives blant
torvmoser (Sphagnum spp.).

SPHEROMETER: Sfærometer, instrument for å
måle overflatekurvingen i speil og linser.

SPHALM. (Sphalmate): Forkortelse for: Feil,
med feil.

SPHEROPLAST (Meiosome): Sfæroplast, meiosom, bakteriecelle eller gjærcelle der mye av
celleveggen er fjernet (modifisert) ved hjelp av
enzymer (lysozymer) slik at cellen inntar en rund
form og har fått økt osmotisk sensivitet; protoplast som har beholdt noe materiale fra celleveggen.

S PHASE: Perioden i cellecyklus da DNA replikasjonen finner sted; interfasen i cellesyklus hos
eukaryoter da hvert kromatid blir dublisert.
SPHECOLOGY: Spekologi, studiet av veps
(whasps), stikkvepsene i vepsefamilien Vespidae
i gruppen årevinger (Hymenoptera), en gruppe
som også kalles veps (omfatter også bier, humler
og maur).

SPHEROSOME (Oleosome): Sfærosom, den
minste organellen i en plantecelle og som stammer fra det endoplasmatiske retikulum. Spherosomen er omgitt av en én-laget membran, og
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syntetiserer og/eller lagrer lipider (tilsvarer lysosomer i dyreceller). Se: Lysosome.

forekommer ca. 41 300 arter fordelt på nærmere
3 800 slekter, i Norge er 624 arter registrert.

SPHINCTER: Ringmuskel, spesialisert lukkemuskel rundt et hull eller åpning der en kontraksjon
av ringmuskelen lukker åpningen. Mennesket har
en ringmuskel både ved utløpet av magesekken
og rundt analåpningen.

SPIKE: (1) Pigg, spiss, brodd, et langt, skarpt
spisset metall eller trestykke, (2) Nål, torn, stift,
nagle (i sålen eller under helen på en sko), stor
spiker; (3) Gnist, meget kort økning i spenning
eller strømstyrke; (3) Aks, skudd; (4) Avstivet,
spisset hårtufs; (5) Avlang, ugrenet blomsterstand (inflorescence) med sittende blomster; (6)
Noe som ligner en pigg, f.eks. et ugrenet gevir på
et ungt rådyr eller en liten makrell (<15 cm); (7)
Uvanlig høyt og skarpt definert maksimum (som
i et utslag (amplityde) i en bølgefunksjon); (8)
Momentant økning og fall i et aksjonspotensial;
(9) Plutselig høy øking i et prisnivå.

SPYHYGMIC: Av eller relatert til pulsen i sirkulasjonssystemet.
SPHINGOPHOLOUS: Som bestøves av nattsvermere.
SPHYRIC: Refererer til klippesider.
SPICA: Aks, spore. Spicule, lite aks.
SPICIFORM (Spicate): Det å ha form som en
brodd, pigg eller torn.
SPICULE: Spikul, enhver liten spiss utvekst,
prosess.
SPICULIFEROUS: Som har spikuler, spisse
utvekster. Se: Spicule.
SPICULIFORM: Det å ha form som en spikul. Se:
Spicule.
SPICY: (1) Aromatisk, krydret, har kvaliteten eller
aroma som krydder; (2) Pikant, velsmakende
(zesty); (3) Livlig, lystig, festlig, modig; (4) Dristig,
vovet, litt skandaløst.

SPILADOPHILUS: Det å leve og trives i leirholdig jord eller i leirholdige habitater.
SPICULAR: Spikel-formet, nål-formet.
SPICULATE: Det å ha nål-formete utvekster.
SPICULE: (1) Spikel, liten nål, pigg eller del av et
skjelett, lik en prosess av kalsiumkarbonat eller
silikat som støtte og beskyttelse av bløtvevet hos
visse virvelløse dyr, spesielt svamper, sjøpølser
eller urochordater; (2) Avlang, fremstående
struktur av kort varighet nær kromosfæren i
solens atmosfære.
SPILADOPHILOUS: Det å leve og trives på leire
eller i leirrike habitater.

SPINIFORM: Det å ha form som en pigg, torn.

SPILADOPHYTE: Spiladofytt, plante som lever i
leirholdig jord.

SPINIGEROUS: Som bærer pigger, torner.
Spinose (spinous), full av pigger, torner. Spinulate (spinulose, spinulous), det å ha meget små
pigger eller torner. Spinule, en meget liten pigg
eller torn.

SP. INDET. (Sp. indet., Species indeterminata): Forkortelse for: Ubestemt art, art av
usikker identitet eller art som ikke kan
bestemmes etter den originale beskrivelsen og
som trenger videre undersøkelser.

SPIDER: Edderkopp (Araneae), en gruppe
edderkoppdyr (Arachnida) som ved hjelp av
spinnkjertler på bakkroppen produserer edderkoppsilke (spindelvev), og som er utstyrt med en
giftklo ytterst på «kjevene» (ca. 30 arter har gift
som er dødelig for mennesker). Ikke alle arter
lager fangstnett, flere jakter fritt. I verden

SPINAL: Ryggmargs-, spinal-.
SPINAL CANAL (Vertebral canal): Ryggmargskanalen, spinalkanalen, kanalen som ryggmargen passerer gjennom i virvelsøylen. Se:
Spinal cord og Vertebral column.
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SPINAL CORD: Ryggstrengen, ryggmargsstrengen, spinalstrengen, hovednerven hos
virveldyr; hovedkomponenten i det sentrale
nervesystem som løper fra hjernen og er omgitt
av virvelsøylens ryggvirvler. Spinalnervene utløper fra ryggmargen i mellomrommet mellom de
enkelte ryggvirvlene. Mennesket har 31 par av
slike spinalnerver (én fra hver av virvlene) med
både motoriske og sansefunksjoner og som
omfatter alle nerver som går til brystet og lemmene. Se: Cranial nerves.

SPINE: (1) Pigg, torn, piggstråle, piggfinne, hard
og beskyttende utvekst fra et skjelett eller blad
(modifisert planteblad); (2) Vertebratenes ryggrad
(virvelsøyle, ryggsøyle; Se: Vertebral column); (3)
Noe som ligner en kam, topp, rygg, f.eks. en
bergrygg eller fjellrygg; (4) Karakterstyrke, viljestyrke, mot.
SPINIFERUS: Tornet, som bærer torner eller
pigger.
SPINIFORM: Torn-formet, pigg-formet.

SPINDLE (APPARATUS): Innen biologi, spindel,
ellipse-formet (bipolar) sett av fibre (spindel fibre)
som er synlige i cytoplasmaet hos eukaryotene
under kjernedelingen og som består av et sett av
mikrotubulære fibre som kromosomene er knyttet
til under mitosen og meiosen (Se: Mitosis og
Meiosis). Med andre ord, spindelen er et sett av
longitudinelt arrangerte, kontraktile mikrotuber
eller mikrorør (microtubules) av protein, som er
ansvarlig for den nøyaktige adskillelse av de
homologe kromosomene (søsterkromatidene) til
hver datter-celle under kjernedelingene ved siden
av å spille en rolle under delingen av cytoplasmaet (Se: Cytokinesis). Kromosomene
orienteres i spindelens ekvatorialplan gjennom
kromosomenes centromerer under metafasen.
Deretter beveger kromatidene seg fra hverandre
under anafasen ved hjelp av spindelfibrene som
går fra centromerene der de er festet, til spindelpolene. Posisjonen til spindelfestet bestemmer
kromosomenes form under anafasen (J- eller Vformet). Noen kromosomer har også en diffus
centromer, dvs. er holosentrisk. Organiseringen
av spindelen er assosiert med centriolenes
aktivitet i cellene hos dyr og en del laverestående
planter. I flagellatene og alle høyerestående
organismer, befinner centriolene seg utenfor
kjernen; høyerestående planter mangler centrioler. Se: Centriole, Microfilament og Microtubule.
SPINDLE POISON: Kjemikalier som under mitosens metafase virker negativt på funksjonen til
spindelen gjennom å blokkere karyokinesen. Se:
Karyokinesis og Spindle (apparatus).

SPINOUS (Spinose): Som er tornet, pigget,
formet som en torn eller besatt av pigger.
SP. INQUIRENDA: Se: Species inquirenda.
SPINULOSE (Spinulate): Det å ha små torner
eller pigger (spinuler).
SPIRACLE: (1) Spirakel, åpning eller apertur der
luft inntas og blåses ut; (3) Åndehull, respirasjonsåpning, åpningene til trakéene i kutikulaen
langs sidene av bakkroppen (Se: Abdomen) hos
insekter og edderkoppdyr (og andre terrestriske
leddyr); (2) Blåsehull, hullet oppe på hodet hos
hvalene; (3) Spirakel, gjelleåpning, små åpninger
på sidene bak øyet hos de fleste bruskfisk, haier,
skater og en del andre fisk.
SPIRAL: (1) Kontinuerlig akselererende eller
avtagende; (2) Spiral, kurve på et plan som snur
seg rundt et fiksert senterpunkt med kontinuerlig
økende eller avtagende avstand fra punktet; (2)
Spiralsnodd, spiral-formet, tredimensjonal kurve
som snor seg rundt en akse med en konstant
eller kontinuerlig distanse mens den beveger seg
parallell til aksen; en helix; (3) Kursen eller flybanen til et objekt som roterer rundt sin longitudinelle akse.
SPIRILLUM: Spirillum, slekt av spiralformede,
rigide bakterier med flageller, vanligvis Gramnegative, og som forekommer i jord og vann der
de eter organisk materie. En art, S. minutus,
forårsaker feber (rat-bite fever).

SPINDLE-SHAPED: Se: Fusiform.
SPINDRIFT: Skumsprøyt, sjørokk.

SPIRITUALISM: Spiritisme, høyst overnaturlig
kontakt og kommunikasjon mellom levende og
døde gjennom et medium; forbindelse mellom
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materie og en kosmisk ånd; og absolutt uten noe
vitenskapelig fundament.

SPIRY: Spir-, formet som et spir, lang, slang og
avsmalende.

SPIRITUOUS: Som er spritholdig, spirituøs.

SPIT: (1) Spytt (saliva), spesielt selve spyttet; (2)
Det å spytte (spittle); (3) Spytt-lignende skum,
noe som ligner spytt; (4) Kortvarig, spredt
nedbør; (5) Tange, odde, lite nes fortrinnsvis av
grus og sand som løper ut i vannet (Nesoddtangen); (6) Slank, spisset kjepp for å holde mat
over et bål.

SPIRO-: Prefiks som betyr spiral, vinding.
SPIROCHAETAL FEVER: Se: Borreliosis.
SPIROCHAETE (Spirochete): Spiroket, ethvert
medlem i rekken Spirochaetes, en stor gruppe av
spiralformede (lik en korkoppdrager) Gram negative og anaerobe organismer (de fleste), vanligvis
klassifisert sammen med bakteriene, som
mangler en fast cellevegg og derfor kan bevege
seg ved hjelp av vibrerende kroppsrørelser da
kroppsveggen er tynn og fleksibel (flagellen
befinner seg på innsiden av den ytre celleveggen). Mange spiroketer er raske svømmere
der bevegelsene oppstår gjennom kontraksjoner
av fine fibriller som spiralmessig omgir protoplasten. Spiroketer som omfatter både obligat og
fakultativ anaerobe arter, forekommer frittlevende
i ferskvann og i marine omgivelser, inkludert
gjørme der de eter på dødt organisk materiale
(de er vanlige i H2S rike miljøer). Noen spiroketer
er parasitter og forårsaker sykdommer hos
mennesket og andre dyr, f.eks. arter av Borrelia
(forårsaker Relapsing fever, Lyme disease),
Treponema (forårsaker Syphilis, Bejel, Yaws,
Pinta) og Leptospira (forårsaker infeksjoner med
feber, Jaundice og Meningites). Se: Spirochaete
hypothesis.

SPITE: Ondskap, ondskapsfull, onskapsfullhet,
sjikaneri, smålig nag, malise, det å gjøre andre
ondt, ydmyke eller vanskeliggjøre andres livssituasjon (uten nødvendigvis gjennom handlingen
å øke grad av egen overlevelse). Se: Altruism.
SPLANCHNO-: Prefiks som betyr innvoller.
SPLANCHNOLOGY: Splanknologi, det vitenskapelige studiet av de indre organene (innvollene), eller det som er karakteristisk ved strukturen til innvollssystemet hos et dyr.
SPLASH EROSION: Erosjon eller forflytning av
jord på grunn av påvirkningen fra regndråper og
vann.
SPLASH ZONE (Spray zone): Sjøsprøytsonen,
regionen på strandene som ligger rett over
høyeste vannstandsnivå og som er utsatt for
skvetting og sjøsprøyt fra bølgeslagene. Se:
Supralittoral.

SPIROCHAETE HYPOTHESIS: Spiroket hypotesen, hypotesen som sier at undulipodier oppsto
fra bevegelige, anaerobe spiroketer som invaderte og reproduserte inni de første eukaryotiske
cellene som oppsto på jorden (Se: Protoeukaryota) og som gjennom evolusjonen ble
symbiotisk med disse etterhvert som de mistet
evnen til å reprodusere utenfor vertens cytoplasma. I cytoplasmaet differensierte de seg til de
strukturene (MTOC: Se: Microtubule orginizing
center) som har med cellebevegelse å gjøre. Se:
Spirochaete.

SPLEEN: (1) Milt, hos virveldyrene, et organ som
er en del av lymfesystemet og vesentlig består av
lymfoid vev som produserer lymfocytter som
nedbryter fremmede partikler. Milten som ligger
bak magesekken, lagrer også jern fra de røde
blodlegemene som milten regulerer antallet av
gjennom destruksjonen av de gamle cellene; (2)
Melankoli, humørsyke, tungsinn, hypokondri; (3)
Vrede, ergrelse.

SPIROSCOPE: Spiroskop, apparat for å måle
respirasjonskapasiteten.

SPLENIC FEVER: Se: Anthrax.

SPIROID: Det å være formet som en spiral.

SPLENDENT: Blank, glanset, lysende, skinnende, strålende; intens refleksjon av lys.

SPLICEOSOME: Et sammensatt ribonuklein
kompleks som er involvert i fjerningen av introner
fra pre-mRNA. Se: Intron, mRNA og Splicing.
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SPLICE SITES: Refererer til de stedene der RNA
hekter exonene sammen for dannelse av
kontinuerlige gen transkripter. Se: Exon og
Splicing.
SPLICING: (1) Splicing, spleising, skjøting; (2)
Innen genetikk, gen spleising, enhver prosess
som fester et DNA molekyl til et annet; prosessen
å forene tilliggende exoner etter å ha fjernet en
mellomliggende intron. Gen spleising benyttes for
å forene fragmenter av DNA innen rekombinant
DNA teknologi; (3) RNA spleising, prosess som
f.eks. i et mosaikkgen (Se: Mosaic gene) fjerner
intron segmenter for deretter å sammenbinde
exon segmentene til et modent mRNA. Enzymene som virker under begge former for spleising,
kalles splicing enzymes. Denne prosessen er
karakteristisk for de eukaryotiske cellene.
Ribozymer, RNA molekyler som kan katalysere
spesifikke biokjemiske reaksjoner tilsvarende
protein enzymer, er i stand til å katalysere sin
egen fjerning fra RNA molekylet; Gruppe I
introner er store selv-spleisende ribozymer.
SPLITTER: Innen taksonomi, splitter, taksonom
som splitter, dvs. deler opp taksa i mindre taksa
basert på meget små forskjeller. Se: Lumper,
Lumping og Splitting.
SPLITTING: Innen taksonomi, splitting, den
taksonomiske praksis med sterk oppdeling i arter
ut fra meget små forskjeller; splitterne (splitters)
utgjør også taksonomer som aksepterer og
benytter alle arter eller systematiske navn som er
kjente innen en viss taksonomisk gruppe av
organismer. Se: Lumper, Lumping og Splitter.
SPLITTING EVOLUTION: Se: Cladogenesis.
SPLIT GENE (Interrupted gene): Splittet gen,
strukturelt gen hos eukaryoter som inneholder ett
eller flere sekvenser (introner) som selv om de er
til stede i det primære RNA-transkriptet av genet,
mangler i det ferdige RNA molekyl (mRNA, tRNA,
etc.) som derfor kun er sammensatt av exoner.
Introner bidrar ikke til strukturen av genproduktet. Det medfører at dannelsen av det
endelige RNA må involvere en prosess av
splicing (Se: Splicing) for å få intronene fjernet og
de resterende sekvenser (exonene) forenet.
Mange og antagelig de fleste av de strukturelle
genene hos de høyerestående eukaryoter, er

splittede gener, både de i kjernen, mitokondriene
og kloroplastene.
SP. NOV. (Sp. n., Species nova, pl. Species
novae): Forkortelse for: Ny art, nybeskrevet art.
Forkortelsen benyttes etter et binomen istedenfor
forfatterens navn. Se: Binomen.
SPONDYLITIS: Inflammasjon med resulterende
skade i ryggraden.
SPONGE: (1) Svamp, akvatiske, hovedsakelig
marine filter-fødende virvelløse dyr (rekken
Porifera) som ofte danner kolonier festet til et fast
substrat; (2) Svamp, svampet masse, kroppen
eller skjelettet til en svamp som benyttes til
vasking eller å suge opp og fjerne væsker (eller
et stoff med tilsvarende egenskaper); (3)
Gassbind, benyttet for absorpsjon av blod eller
andre væsker; (4) Prevensjonspute, pessar; (5)
Gjærdeig; (6) Snyltegjest, en som er avhengig av
andre for egen opprettholdelse; (7) En som
drikker store alkoholmengder; drikker som en
svamp.
SPONGICOLOUS: Som lever i eller på svamper.
SPONGIFORM (Spongiose): Det å ha form som
en svamp, bløt og porøs.
SPONGIN: Spongin, harde strukturelle proteiner
(kollagener) som danner deler av skjelettet hos
svamper.
SPONTANEOUS: (1) Spontan, spontant, plutselig, umiddelbart; (2) Spontan opptreden eller
utvikling uten (tilsynelatende) ytre årsak, stimulus, påvirkning eller behandling; mikroorganismer i stand til spontan bevegelse; (3)
Spontant, som oppsto fra en naturlig lyst eller
umiddelbar impuls uten omtanke; (4) Ubegrenset,
utvunget adferd eller oppførsel; (5) Produsert
uten planting, kultivering eller arbeidsinnsats;
spontan vegetasjon; (6) Naturlig, tilsynelatende
ikke fremtvunget eller manipulert.
SPONTANEOUS BEHAVIOUR (Autonomous
behaviour): Spontan adferd, adferd som
forårsakes og kontrolleres av indre faktorer og
der ytre faktorer ikke har innflytelse på utløsningen og opprettholdelsen av adferden. Slik
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spontan adferd er særlig knyttet til bevegelse og
vokal lyd hos dyr.
SPONTANEOUS COMBUSTION: Selvantennelse, fenomenet at en substans kan selv
produsere tilstrekkelig varme for at tenning av
substansen skal kunne finne sted uten hjelp fra
ytre energikilder med høy temperatur. Selvantenning skyldes ofte oksidasjonsprosesser.
SPONTANEOUS GENERATION (Abiogenesis):
Abiogenese, spontan generasjon, den oppfatning
at levende organismer kan dannes spontant,
direkte fra ikke-levende, uorganisk materie. Tidligere trodde man at mikroorganismer oppsto
gjennom nedbrytning av dødt materiale.
Abiogenese har aldri blitt observert og er en
umulighet. Se: Abiogenesis.
SPONTANEOUS MUTATION (Background
mutation): Spontan mutasjon, naturlige mutasjoner som skjer i fravær av ytre (kjemiske/fysiske) mutagener eller induserte mutasjoner
ved hjelp av kjemikalier eller stråling. Spontane
mutasjoner skyldes vanligvis en feil i funksjonen
til cellulære enzymer spesielt under DNA replikasjonen og gen reparasjonene.
SPOON-SHAPED: Skje-formet. Se: Spatulate.
-SPOR- (-sporo-, -spora, -sporus): Affiks som
betyr et frø.
SPORADIC: (1) Sporadisk, som skjer spredt,
enkeltvis og ved tilfeldige, irregulære intervaller;
uten orden eller mønster; (2) Innen epidemiologi,
sykdom eller tilstand som forekommer sporadisk
og tilfeldig, og som ikke er epidemisk eller
nedarvet (hvis endemisk, uten å utgjøre en
forløper for et større sykdomsutbrudd).
SPORADIC PARASITE: Se: Temporary parasite.
SPORANGIFEROUS: Som har sporangier. Se:
Sporangium.
SPORANGIOPHORE: Sporangiofor, en stilk som
bærer sporangier. Se: Sporangium.
SPORANGIUM (Spore case): Sporangium,
sporehus, éncellet eller flercellet reproduksjonsstruktur hos sporeplantene (spesielt sopp, alger,

moser og bregner) som produserer gjennom
meiose, aseksuelle, bevegelige eller ikke-bevegelige, sporer. Hos karsporeplantene (bregneplantene, Pteridophyta) sitter sporehuset på
bladene, hos moser vanligvis på en stilk
(sporangioforen). Makrosporangier (megasporangier) (som hos frøplantene tilsvarer frøkjernen i
frøemnet) produserer få og store makrosporer
som gir opphav til den hunnlige gametocytten
(hos frøplanter ovulen), mikrosporangier (som
hos frøplantene tilsvarer pollensekken) produserer mange og små mikrosporer som gir opphav
til den hannlige gametofytten. Selve pollenet
(pollenkornet) tilsvarer en mikrospore. Innen
bakteriologi refererer sporangier til en celle der
en endospore dannes. Se: Macrospore, Microspore, Spore og Sporophyll.
SPORE (Propagule): (1) Spore, megaspore eller
mikrospore (Se: Sporangium); (2) En ikkereproduktiv, inaktiv spore som dannes av visse
bakterier som respons på næringsmangel, og
som er karakterisert ved høy resistens mot
uttørring, varme, kulde, kjemisk eller enzymatisk
ødeleggelse; (3) Spore, sporecelle, sporemorcelle, liten, vanligvis éncellet reproduksjonsenhet
som enten kan være et innkapslet hvilestadium
(dormant, resting spore) som respons på
vanskelige miljøforhold (tørke, varme, kulde) og
som under bedrede forhold vokser opp til en ny
organisme, eller en aseksuell reproduksjonscelle
dannet i et sporangium og som utvikles direkte til
nye individer lik foreldrene eller hvis det
forekommer generasjonsveksling, til et annet
stadium i livssyklus. Sporer er overlevelses-,
formerings- og spredningsstadiene til sopp, alger,
protozoer, moser, bregner og bakterier (endospore) og dannes via meiose (meiosporer) i
sporofytten. Gjennom prefikser angis forskjellige
typer av sporer, f.eks. makrospore, mikrospore,
meiospore, endospore, zygospore og monospore. Hos planter med generasjonsveksling,
dannes sporene i sporofytt generasjonen og gir
opphav til gametofytt generasjoner med eggcellegjemmer (hunnlige) og sædgjemmer (hannlige) som via mitose danner gameter, eggceller
og sædceller. Sædcellene befrukter (i vann)
eggcellene under dannelse av en zygote som
vokser opp til det nye individet, en diploid
sporofytt. Hos bregner finner man de brune
sporedannende strukturene under bladene i
sporofytten. Se: Sporangium og Sporocyte.
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SPORE MOTHER CELL: Se: Sporocyte.
SPORICIDE: Sporicid, ethvert bekjempelsesmiddel som inaktiverer sporer irreversibelt,
spesielt benyttet mot bakterielle endosporer. Se:
Spore.
SPORIC MEIOSIS: Intermediær meiose, diplohaplontisk livssyklus, en diploid (2N) sporofytt
gjennomløper meiose under dannelse av
haploide (1N) sporer (reproduksjonsceller) som
gjennom mitose danner gametofytter som
produserer haploide gameter som fusjonerer og
danner en diploid zygotisk sporofytt. Se:
Alternation of generations og Spore.
SPOROCYST: (1) Sporocyste, et stadium hos
mange digene ikter som er en viderutvikling av
en miracidie (1. larvestadium) eller en dattersporocyste (produsert av en morsporocyste), og
som produserer enten haleikter (cercarier) eller
redier (som til slutt produserer haleikter, Se:
Redie); (2) Sporocyste, cyste, beskyttende
struktur som inneholder infektive sporer (sporozoitter) og som forekommer hos sporozoene
(gruppen Apicomplexa som er intra-cellulære
parasitter som formerer seg via multiple delinger
(schizogoni) og danner tallrike sporozoitter).
(Etter infeksjonen skjer en ukjønnet formering
med dannelse av sporozoitter (schizogoni),
deretter en kjønnet formering hvor to gameter
danner en zygote (gamegoni), for deretter enda
en ukjønnet formering som danner de infektive
sporene (sporogoni). Sporozoene oppdeles i en
rekke klasser der de viktigste er: Coccidier,
hemosporidier og piroplasmider); (3) Resistent
hvilestadium som produserer aseksuelle plantesporer.
SPOROCYTE (Spore mother cell): Sporocytt,
diploid celle i et sporangium som gjennom
meiose produserer fra én til fire (vanligvis en
tetrad) haploide sporer.
SPOROGENESIS (Spory): (1) Sporogenese,
dannelsen og produksjonen av sporer (Se:
Spore); (2) Reproduksjon ved hjelp av sporer
(Se: Sporogony).
SPOROGENOUS (Sporiparous, Sporigenous):
Som er sporebærende eller sporeproduserende.

SPOROGONIUM: Sporogonium, sporofytt generasjonen hos moser og lav som produserer
sporer og som typisk består av en fot og stilk
(seta) som kan fungere som et absorberende
organ, og en sporeproduserende kapsel som er
mer eller mindre avhengig av gametofytten den
vokser opp fra (Se: Gametophyte). Et sporogonium er dannet fra et befuktet egg i et eggcellegjemme (arkegonium), et flercellet eggproduserende, oftest krukke-formet organ (Se:
Gametangium). Se: Antheridum og Archegonium.
SPOROGONY: Sporogoni, reproduksjon via
sporer, en primitiv sporedannelse hos sporozoer,
karakteristisk for mange parasitter innen Apicomplexa, basert på aseksuelle, multiple
mitotiske delinger i en celle (zygote, sporont) som
resulterer i sporer, sporozoitter (Se: Sporozoite);
prosessen involverer dannelsen og fusjonen av
gameter til en zygote (sporont), og delingen av
den encysterte zygoten i sporozoitter. Se: Sporogenesis og Sporont.
SPORONT: (1) Sporont, moden protozo i sin
seksuelle syklus; (2) Zygote stadiet i en oocyste i
livssyklusen til coccidier, som gir opphav til
sporoblaster som danner sporocyster hvor de
infektive sporozoittene dannes; (3) I den seksuelle reproduksjonen til visse sporozoer, en
encystert spore som er utviklet fra en zygote (se:
Syngamy) og som gjennom multiple mitotiske
delinger (sporogoni), produserer sporozoitter (Se:
Sporogony og Sporozoite).
SPOROPHORE: Sporofor, sporebærende struktur hos visse sopp, som for eksempel stilken og
sopphatten (hos de soppene vi plukker).
SPOROPHYTE: Sporofytt, det aseksuelle,
diploide, flercellede individet eller generasjonen i
livssyklus hos seksuelt reproduserende planter
og alger med generasjonsveksling (diplohaplontiske planter og alger), som er utviklet fra
en en diploid zygote (Se: Zygote) og som
produserer haploide sporer gjennom meiotiske
delinger. Hos moser og lav er sporofytten mindre
og dannet av gametofytten som den er mer eller
mindre avhengig av, men er i karplantenes
(bregner og frøplanter) livssyklus, den dominante
planten. Se: Gametophyte, Spore og Zygospore.
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SPOROPHYLL: Ethvert blad eller blad-lignende
organ som bærer én eller flere sporangier. Se:
Sporangium.
SPOROTRICHOSIS: Sporotrichose, soppsykdom på mennesket og dyr, særlig hester, som
skyldes soppen Sporothrix schenckii. Infeksjon
skjer via sår og gjennom inhalering.
SPOROZOA: Sporozoer, sporedyr, en parasittisk
gruppe (underrekke innen rekken Protozoa) av
ikke-bevegelige protozoer som vanligvis har
komplekse livssykluser som omfatter alternering
mellom aseksuelle og seksuelle generasjoner
som ofte involverer forskjellige verter, og hvor
livssyklus inkluderer et cyste- eller sporedannende stadium som produserer store
mengder av sporer. Nesten alle artene er
parasitter hvorav enkelte kan forårsake alvorlige
sykdommer som f.eks. malaria som lever i
vertens blod og overføres via blodsugende
insekter (Se: Malaria), babesia (Se: Babesia og
Babesiosis), coccidiose (Se: Coccidiosis) og
toxoplasmose (Se: Toxoplasmosis). En sporozoitt
er en spore som er dannet gjennom multiple
delinger av en zygote (Se: Sporozoite).
SPOROZOITE: Sporozoitt, små bevegelige,
spore-lignende infektive former som blir dannet
gjennom multiple delinger (sporogoni) av en
zygote (Se: Sporont) i livssyklusen til visse protozoer, spesielt parasittiske sporozoer (gruppen
Apicomplexa), og som er infeksjonsstadiet for en
ny vert hvor sporozoittene starter en aseksuell
formeringssyklus som danner ikke-bevegelige
merozoitter som infiserer blodet.
SPOROZOON (Sporozoan): Sporozo, sporedyr i
gruppen Sporozoa. Se: Sporozoa.
SPORT: (1) Sport, aktivitet som omfatter en
fysisk øvelse som krever dyktighet og som styres
av et sett av regler eller tradisjoner og som ofte
er konkurransepreget, eller sport (sports) generelt, aktiviteter betraktet som gruppe; (2) Skøyer,
å erte eller latterliggjøre noe; (3) Munter, hyggelig
kamerat; (4) Person som lever et lystig, ekstravagant liv; (5) En som aksepterer vanskelige
situasjoner; (6) Innen biologi, å avvike sterkt fra
en type; organismer med en uvanlig, atypisk
fenotype, produsert som et resultat av en naturlig
(somatisk eller gametisk) mutasjon i én gene-

rasjon. Termen er mye brukt innen hagebruk. En
sport kan benyttes som basis for nye varieteter
innen avl hvis det særegne er basert på en gen
mutasjon. Ekstreme former blir gjerne kalt
monstre (Se: Rogue). I dag betraktes slike som
mutanter, med referanse mer til de genetiske enn
de fenotypiske forandringene.
SPORULATION: (1) Innen botanikk, sporedannelse, prosessen å danne sporer, celler
produsert av sopp og bakterier som kan vokse
opp til nye sopp og bakterier; (2) Innen zoologi,
sporulering, multiple delinger hos visse protozoer
med frigivelse av mange små sporer, eller
dannelsen av tørre, inaktive celler (sporer) med
tykk vegg slik at de kan motstå ekstreme
miljøbetingelser (Se: Spore).
-SPORY: Dannelsen av sporer, det å ha sporer
eller reproduksjon ved hjelp av sporer. Se:
Sporogenesis og Sporogony.
SPOT: (1) Et sted, flekk eller merke på en
overflate som avviker i farge fra omgivelsene; (2)
Et lite område, lokalitet eller posisjon; liten bit,
liten mengde; (3) Et område av interesse; (4) En
spesiell posisjon eller ting i en ordnet rekkefølge,
hierarki; (5) Filipens, kvise; (6) Oppdage, få øye
på, kjenne igjen; (7) Lyte, skavank eller brist i ens
rykte eller karakter; (8) En vanskelig, skam-full
eller pinlig posisjon; (9) En kort nyhetsrapport
eller annonsering.
SPOTTED FEVER: Mange nært relaterte
sykdommer som skyldes rickettsier som er små
Gram-negative bakterier som kan gi feber, f.eks.
Rocky Mountain spotted fever (R. rickettsii),
North Asian tick-borne rickettsiosis (R. sibirica)
og Scrub typhus (Orientia tsutsugamushi). Se:
Rickettsiae.
SPOTTED SICKNESS: Se: Pinta.
SPOTTY: (1) Flekket, flekkvis, spettet, droplet;
(2) Stedvis, lokal; (3) Kviset; (4) Ujevn, kupert; (5)
Eiendommelig; (6) Mangler konsistens, mangler
kvalitet.
SPP.: Se: Sp.
SPRAT: Brisling (Sprattus sprattus), en fisk i
sildefamilien (Clupeidae).
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SPRAY ZONE: Se: Splash zone og Supralittoral.
SPREAD: (1) Utbredelse, utstrekning, omfang,
spredning, avstand; (2) Utvide utbredelsen
(range) eller hyppigheten (incidence) av noe,
f.eks. en sykdom; (3) Utsprede, forårsake at noe
blir viden kjent eller sett; (4) Fordele, distribuere
blant en gruppe eller over en tidsperiode; (5) Bre
seg, bre ut, spre utover, drysse, tilsmøre eller
fordele noe over en overflate eller et område; (6)
Arrangere mat på et bord, forberede et måltid; (7)
Middag, pasta, smørbart pålegg; (8) Avflate noe
ved hjelp av slag; (9) Utvide, forlenge, strekke
seg, tøye noe ut ved hjelp av en vekt eller kraft.

hengende grener. I Fulufjällets nasjonalpark i
Dalarna i Sverige, finnes ei levende gran som
vokser på et rotsystem som er C14-datert til
9 558 år gammel; (2) Gran, treverket fra en gran;
(3) Grågrønn til mørk grønnlig; (4) Nett, flott, fin,
pyntet, å gjøre seg selv fjong.
SPUR: En
prosess.

bevegelig pigg-lignende utvekst,

SPURIOUS: (1) Falsk, uekte, ikke troverdig; (2)
Manglende autentisitet eller gyldighet i opphav,
kvalitet eller essens; (3) Bastard, illegitimt
(fødsels)opphav.

SPRING: (1) Vår, forår, årets første sesong,
sesongen mellom vinter og sommer, vanligvis
regnet som perioden fra mars til mai av dem som
bebor den nordlige halvkule. I astronomiske
termer omfatter våren perioden mellom
forårsjevndøgn (ca. 21. mars) og sommersolverv
(ca. 21. juni); (2) Kilde, ile, oppkomme, naturlig
utspring av grunnvann fra løsmasser eller fjell,
dvs. der vann kommer naturlig opp av bakken
eller der grunnvannsspeilet når overflaten; (3)
Stamme fra; (4) Hopp, sprang, sprett, hoppe,
springe, sprette, bykse, bevege seg forover eller
oppover gjennom en kvikk bevegelse eller en
serie av raske bevegelser; (5) Revne, bli forvridd,
splittet eller sprukket; (6) Løsne, bevege seg ut
av posisjon; (7) Få en felle til å klappe sammen.

SPUTUM: Sputum, spytt (saliva) blandet med
sekresjoner som hostes opp fra lungene og
luftrøret. Normalt spytt inneholder mukus og kan
også inneholde puss og mikroorganismer. Ved
hjelp av mikrobiologiske undersøkelser av spytt
kan lungeinfeksjoner diagnostiseres.

SPRING-TIDE: Springflo, det maksimale tidevannsnivået når gravitasjonen fra månen og
solen virker på jorden i samme retning. Det skjer
to ganger i måneden i tiden rundt nymåne og
fullmåne. Fenomenet kan forsterkes ved en
kombinert effekt fra oppstuvingen av havet mot
land ved kontinuerlig pålandsvind over lengre
tidsperioder. Fra land kan mye regn, snøsmeltning og stor avrenning også bidra til springflo. Se:
Sea, Syzygy og Tide.

SQUAM-: Prefiks som betyr skall, skjell.

SPROUT: (1) Spire, vokse, skyte, gro, skudd; (2)
Utvikle seg og komme tilsyne raskt.
SPRUCE: (1) Graner, vanlig gran (Picea abies),
et eviggrønt tre i furufamilien (Pinaceae) som kan
bli 50 m høy og oppnå en alder på 600 - 700 år.
Gran omfatter flere former, der en av dem er
sibirgran (Picea obovata), en annen vanlig form
er ormegran (Picea abies f. virgata) med lange,

SQUALIDUS: Ru, ujevn.
SQUALL: Byge, uvær, kastevind, en kraftig
økning av vindstyrken i en periode på minst ett
minutt og der vinden når minst 11 m/sek for den
raskt dør ut igjen.
SQUALOR: Urenslighet, en møkkete, skitten og
elendig kvalitet eller tilstand.

SQUAMULOSE (Squamous, Squamose): Skjellet, skjelldekt, det å bestå av eller være dekket av
små skjell eller skall.
SQUAMULUS: Av form som et lite skjell.
SQUARE: (1) Kvadrat, et polygon med fire like
sider og fire like vinkler; (2) Geometrisk figur som
har en likesidet rektangulær form (Se: Quadrilateral, Rhomb, Rectangle, Trapeze og Triangle);
(3) T- eller L-formet instrument for å teste eller
tegne rette vikler; (4) Innen matematikk, kvadratet, produktet når et tall multipliseres med seg
selv; (5) Kvartal, åpent firesidet område der fire
veier krysser hverandre og som utnyttes til
parkområde eller som er bebygd (huskvartal); (6)
Firkantet, person som er konvensjonell, streng,
lite smidig, uten kontakt med tidens trender.
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SQUID: (1) Tiarmet blekksprut, enhver blekksprut
i orden Teuthoidea som har åtte korte armer og
to (vanligvis) lange tentakler (armer), en lang
avsmalende kropp, en halefinne på hver side og
ofte et indre skall (hvalspø); (2) Apparat for å
måle ekstremt små forandringer i magnetiske felt,
elektrisk strømmer og spenninger.
SQUIRREL: Ekorn (Sciurus vulgaris), gnager i
ekornfamilien (Sciuridae). Ekorn har vært inndelt i
opptil 40 underarter, men er vanligvis inndelt i 16
underarter. Vinterpelsverket hos ekorn, kalles
gråverk.
SQUAT: Det å være bredere enn høy.
s-RNA: Se: tRNA.
SS (Single-stranded): Forkortelse for enkelttrådet (single-stranded) RNA (ssRNA) eller DNA
(ssDNA).
S.S. (S. str., Sens. str., Sensu stricto): (1) Forkortelse for: I snever mening, i begrenset mening,
i streng mening, eller med en mening lik den
originale mening; (2) Innen taksonomi, et takson
der andre taksa som kan regnes å falle innenfor
gruppen, er ekskludert (dvs. indikerer kun det
nominate subordinate takson, Se: Nominate
subordinate taxon). (Generelt blir «s.s.» benyttet
for å indikere at noe som av og til inkluderes, er
utelatt.)
SRM: Se: Solar radiation management.
SRY (Sex determining Region Y): Refererer til
en sekvens (35 kb) på Y kromosomet som omfatter et gen som bestemmer at individet som
bærer genet blir en hann, dvs. utvikler testikler.
S-SHAPED GROWTH CURVE: S-formet vekst
kurve, sigmoid vekstkurve, vekstmønsteret til en
populasjon ved f.eks. ankomsten til et nytt
område: Først skjer det en sakte økning i antall
individer i populasjonen (positiv akselerasjonsfase), for deretter å øke så hurtig at vekstraten
blir nærmere eksponentiell (J-formet vekst kurve)
for så å avta (negativ akselerasjonsfase) til en
likevekstrate der populasjonsstørrelsen er mer
eller mindre stabil. Reduksjonen i vekstraten
skyldes økende miljømotstand med økende
populasjonsstørrelse (tetthetsavhengig (density-

dependent) populasjonsvekst). Når populasjonsstørrelsen er stabil, tilsvarer det populasjonens metningsnivå (K, kurveområdet da
kurven flater ut plottes forandringene i
populasjonsstørrelsen over tid) eller områdets
bæreevne for den aktuelle populasjonen (Se:
Carrying capacity). Matematisk kan den sigmoide
vekstkurven beskrives ved hjelp av en logistisk
ligning. Se: J-Shaped growth curve, Logistic
growth og Population growth form.
SSP. (Subsp., Subspecies, pl. Subspecies,
Sspp.): Forkortelse for: Underart.
SSSI (Site of Special Scientific Interest):
Forkortelse for: Områder av spesiell vitenskapelig
interesse.
S. STR.: Se: S.s.
S-STRATEGIST: S-strateg, innen C-S-R triangelet av økologiske strategier (Se: C-S-R triangle),
en art som har sakte vekst, liten kroppsstørrelse,
lang livslengde, lavt spredningspotensiale, stor
toleranse mot variasjoner i omgivelsene og som
bruker en liten del av sin energi til produksjon av
avkom; en stress tolerant art. Se: R-Strategist.
ST. (Status, Stat.): Forkortelse for: Rang, status.
STABILITY: (1) Stabilitet, fasthet, tilstanden eller
kvaliteten å være stabil, motstandsdyktig mot
forandringer, forflytninger eller nedbrytninger (Se:
Stable equilibrium); (2) Pålitelighet, troverdighet,
driftspålitelighet, standfastighet, bestandig i
karakter eller virkning; (3) Stabilitet, evnen til å
opprettholde likevekt, det å vende tilbake til sin
opprinnelige tilstand (likevektsnivået, dynamisk
eller statisk) etter en påvirkning; (4) Innen
økologi, stabiliteten i en populasjon, samfunn
eller økosystem; populasjoners evne til å vende
tilbake til sin opprinnelige tilstand etter
fluktuasjoner eller samfunnet og økosystemets
evne til å motstå forstyrrelser og opprettholde sin
struktur eller sammensetning over tid; (5) Innen
meteorologi, stabilitet, likevektstilstanden i atmosfæren som nås når de vertikale luftstrømmene
ikke lengre kan opprettholdes (Se: Stable
equilibrium).
STABILITY OF NOMENCLATURE: Nomenklaturisk stabilitet, ett av Kodens (Se: Code)
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hovedmål, nemlig det å sikre stabilitet i navnsettingen av organismene på jorden. Men hvis en
streng håndheving av Kodens reglement truer
stabiliteten i et gitt tilfelle, kan Kodens reglement
tilsidesettes av Kommisjonen (Se: Commission)
ved bruk av såkalte plenumsavgjørelser (Se:
Plenary Powers).
STABILIZATION: (1) Stabilisering, gjøre noe
stabilt, stødig og sterkt; forhindre forandringer,
svikt eller reduksjoner; (2) Å begrense fluktuasjoner, opprettholde stabilitet, likevekt, ved hjelp
av en regulator, motvekt; (3) Innen museologi,
stabilisering, behandling av et objekt eller dets
omgivelser på en slik måte at en reduserer
sannsynligheten for ødeleggelse av materialet
(Se: Deterioriation).
STABILIZE: (1) Stabilisere, gjøre noe stabilt,
stødig, fast, bringe fasthet i; (2) Opprettholde
stabilitet ved hjelp av en stabilisator; (3) Forhindre fluktuasjoner; (4) Innen kjemi, stabilisator
(stabilizer), substans som inhiberer kjemiske
reaksjoner; negativ katalysator som forhindrer at
et kolloid koagulerer.
STABILIZING SELECTION (Centripetal selection, Maintenance evolution, Normalizing
selection): Stabiliserende seleksjon, seleksjon
for den gjennomsnittlige eller intermediære
fenotypen og mot fenotyper som avviker (uansett
retning); en naturlig seleksjon som favoriserer
samme genotype (eller fenotype) gjennom en
serie påfølgende generasjoner. En slik naturlig,
stabiliserende seleksjon som medvirker til å
holde en art konstant over suksessive generasjoner og som utgjør den vanligste form for
seleksjon ved at den eliminerer fenotypisk
ekstreme individer samtidig som den bevarer
individene nær et populasjonsgjennomsnitt,
forekommer i omgivelser som forandrer seg lite
over tid og rom. Det sikrer den eksisterende
tilpasningen til et stabilt miljø på tross av de
genetiske variasjonene som kontinuerlig oppstår
innen populasjonene. For er populasjonen
veltilpasset der de gjennomsnittlige karakterer og
egenskaper har blitt naturlig testet og funnet best
over tid (generasjoner), vil seleksjonen eliminere
de mindre heldige variasjonene når de oppstår.
Hvis hyppigheten av de enkelte variasjonene
utgjør en klokke-formet kurve, vil senteret styrkes
ved at «halene» reduseres på hver side av

gjennomsnittet, dvs. seleksjonen virker stabiliserende. Rettet seleksjon viser til tilfeller der
individene som utgjør «halene» (de sjeldne
variasjonene) blir tilpasset forandringene i
omgivelsene (Se: Directional selection), disse
kan da øke i hyppighet og etter hvert bli det nye
gjennomsnitt for den tilpassede populasjonen
som deretter kan vende tilbake til en stabiliserende seleksjon. Se: Disruptive selection og
Selection.
STABLE: (1) Stabil, fast, bestandig, solid, kraftig,
motstandsdyktig mot forandinger (Se: Unstable);
(2) Selvgje-nopprettelse, opprette posisjonen,
likevekten; (3) Varig, vedvarende, konstant,
permanent; (4) Konsekvent, trofast, pålitelig; (5)
Innen fysikk, ikke nedbrytbar, uendelig levetid
(atomer); (5) Innen kjemi, vanskelig nedbrytbart
eller kjemisk modifisert; (6) Stall, fjøs, bygning
der domestiserte dyr beskyttes og mates.
STABLE AGE DISTRIBUTION: Stabil aldersfordeling, fordelingen av individene mellom
aldersklassene i en populasjon slik at forholdet
mellom antall individer i hver klasse forblir
konstant over tid. Se: Stationary age distribution.
STABLE EQUILIBRIUM: Stabil likevekt, likevektstilstanden i et system, evnen eller tendensen et system har til å gjenopprette sitt
opprinnelige forhold etter å ha blitt forstyrret av
krefter utenfra. Se: Dynamic equilibrium, Equilibrium, Stability og Unstable equilibrium.
STABLE FLY: Se: Biting house fly.
STABLE ISOTOPE: Stabil isotop, ikke-radioaktiv
isotop. Se: Isotope.
STABLE POPULATION: Stabil populasjon, en
populasjon der fødsels- og dødsratene er i
balanse slik at hvis en ser bort fra en eventuell
migrasjon, forblir populasjonsstørrelsen konstant
over tid.
STADE: Tidsperiode som omfatter en klimaforverring innen en istid, med sekundær fremrykking av en isbre eller en stopp i tilbaketrekkingen
av en isbre.
STADIUM (pl. Stadia): Innen biologi, stadium, et
tidsintervall (av variabel lengde) mellom to
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suksessive hud- eller skallskifter hos virvelløse
dyr, eller mellom de definerbare, forskjellige
utviklingsperiodene hos organismer generelt. Se:
Instar.
STAG: (1) Hjort, kronhjort (Se: Hart); (2) Hann
(om dyr); (3) Skygge, spionere på.
STAGE: (1) Avsats, etasje, et stillas for arbeide;
(2) En av en serie stasjoner eller posisjoner der
den ene er over den andre; (2) Opphøyet
plattform, en skueplass, teaterscene, talerstol
eller prekestol; et senter for en oppmerksomhet
eller en handling; (3) Objektbord, platen på et
mikroskop som holder et slideglass med et objekt
for undersøkelse; (4) Stasjon, hvilested (spesielt
for overnatting under en reise); (5) Etappe,
distansen mellom to stoppesteder på en reise; (6)
Diligense, diligence; (7) Flodmålet, vannivået i en
eller annen vannansamling der vannhøyden
fluktuerer over et visst nullpunkt; (8) En
tidsperiode, nivå eller grad i løpet av en prosess;
et bestemt punkt i en serie av hendelser; (9);
Stadium, utviklingstrinn, enhver identifiserbar
vekst- eller utviklingsfase innen en biologisk eller
fysisk utvikling; (10) En del eller element i en
elektronisk innretning (apparat); (11) En periode
eller fase i en sykdomsutvikling; (12) Innen
geologi, biostratigrafisk underavdeling i et
system, et lag eller sone i et stratifisert berg som
karakteriseres mer gjennom den gradvise
utviklingen, evolusjonen, av biotaen (Se: Biota)
enn gjennom sin spesielle arts- eller slektssammensetning; (13) En underavdeling av en
serie som omfatter et visst antall kronosoner
(chronozones, chrons); tidsintervaller i en
kronostratigrafi (Se: Chronostratigraphy); (14)
Stadium, en underavdeling eller stratigrafisk
enhet innen Pleistocen; (15) Stadiet landformer
har nådd under en erosjonssyklus.
STAGGER: (1) Rave, sjangle, vakle, vingle,
bevege seg eller stå ustødig; gå med store
vanskeligheter; (2) Få til å vakle, rave eller vingle;
(3) Arrangere i alternerende eller overlappende
tidsperioder; (4) Arrangere i systematisk orden;
sette i en sikksakk rad (eller rader) eller plassere
på alternerende sider av en senterlinje; (5)
Forbløffe, overvelde (av sjokk); (6) Være i tvil,
betenke seg, nøle, miste motet; (7) Ryste, riste
kraftig.

STAGGERS (Megrims): (1) En form for vertigo
(Se: Vertigo), generell term for visse tilstander
hos dyr, karakterisert gjennom mangel på
koordinering og ustødig gange; (2) Balansetap
(blind staggers), sykdom hos domestiserte dyr
som f.eks. hester, karakterisert ved ustødig
ganglag pga. skader i det sentrale nervesystem,
giftstoffer eller infeksjoner (Se: Coenurosis).
STAGNANT: (1) Stillestående, som ikke renner
eller beveger seg; (2) Stagnerende, som viser lite
eller ingen aktivitet eller vitalitet (sluggish); (3)
Innen økologi (stagnation), vannmasser med en
stabil sjiktning over lengre tid noe som medfører
at vannmassene ikke utskiftes og derfor kan bli
utsatt for sterk organisk nedbrytning med
påfølgende tap av vannkvalitet. Termisk sjiktning
forekommer i dypere vann om sommeren
(sommerstagnasjon) og under vinteren (vinterstagnasjon) (Se: Torpid).
STAGNICOLOUS: Som lever i stillestående og
stagnerende vann.
STAGNOPLANKTON: Stagnoplankton, planktoniske organismer og flytende vegetasjon i
stillestående og stagnerende vannansamlinger.
STAIN: (1) Flekk, plett, skitt, smuss, misfarge på
en overflate; (2) Å bringe i vanry, vanære; (3)
Farge, beise, forandre fargen på en gjenstand
ved hjelp av et fargestoff; (4) Innen mikroskopi, å
behandle et objekt (specimen) med et fargestoff
(reagens) for identifikasjon av en mikroorganisme, celle eller vevsstruktur (Se: Staining).
STAINING: Innen mikroskopering, farging, det å
farge tynnsnitt, celler, vev eller mikroorganismer
som normalt er gjennomsiktige, for å gjøre
strukturene i dem synlige for identifisering
gjennom et mikroskop. Fargene øker kontrasten
mellom de forskjellige cellene, cellekomponentene eller vevsstrukturene. Det finnes mange
forskjellige typer fargestoffer som kan benyttes
på organiske materiale for å lage midlertidige
eller permanente preparater som kan studeres på
mikroskopiske slides eller grids, henholdsvis ved
lysmikroskopering eller transmisjonselektronmikroskopering. Farging letter observasjonen og
identifiseringen av spesifikke intracellulære
karakterer. Fargestoffene omfatter vanligvis
organiske salter med positive og negative ioner;
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kommer fargen fra negative ioner (organiske
anioner) er fargen sur (acidic, f.eks. eosin),
kommer fargen fra positive ioner (organiske
kationer), er fargen basisk (basic, alkaline, f.eks.
haematoxylin). Nøytrale farger har både kationer
og anioner (f.eks. Leishmans farge). Celler er
acidofile farges de med sure fargestoffer,
basidofile hvis de farges med basiske fargestoffer
og nøytrofile hvis det kan benyttes nøytrale
fargestoffer. Fargingen utføres vanligvis på dødt
materiale, vital farging kan imidlertid også
forekomme der en farger levende vev uten å
skade eller drepe vevet eller organismen. Ekstra
kontrast kan skapes gjennom motfarging der en
benytter to eller flere fargestoffer etter hverandre
som farger forskjellig; ved negativ farging blir
bakgrunnen farget. Metakromatiske fargestoffer
gir forskjellig farge til forskjellige typer av vev.
Elektronfarger som en benyttes for «farging»
innen
elektronmikroskopi,
beskrives
som
elektrontette da de virker på graden av transmisjon av elektroner (f.eks. bly citrat eller uranyl
acetat).
STAINLESS STEEL: Rustfritt stål, en form for
stål som inneholder minst 11 - 12 % krom, noe
nikkel og litt karbon og molybden (en vanlig
blanding er 18 % Cr, 8 % Ni og 0,08 % C).
Rustfritt stål, ruster ikke som nevnet sier, og har
derfor fått en vid anvendelse på mange områder.
Se: Steel.
STALACTITES OG STALAGMITES: Dryppesten, stalaktitter og stalagmitter, utfellinger av
kalsiumkarbonat i kalkgrotter. Stalagtittene er
kjeglelike utvekster som henger ned fra taket i
grottene, stalagmittene er tilsvarende kjegler som
vokser oppover fra gulvet og dannes av dryppene
fra taket; stalagmittene er bredere ved basis enn
stalagtittene. Stalaktittene og stalakmittene kan
møtes og danne en søyle fra tak til gulv. Begge
typer dannes ved at kalsiumkarbonat løst i
vannet, felles ut fra dråpene som drypper fra
grottetaket til gulvet, over ekstremt lange
tidsperioder, vi snakker om årtusener.
STALK: Stilk, stengel, en støttende struktur.
STALKED: Stilket. Se: Pedunculate.

villhest (E. ferus) i hestefamilien (Equidae) innen
hovdyrene (Ungulata, en samlebetegnelse på
pattedyr som har tær som ender i harde tåspisser
som kalles hover).
STAMP OUT: Fjerne fullstendig.
STAMEN: Støvbærer, støvdrager, pollenbærer,
pollenblad, det hannlige reproduksjonsorganet i
en blomst. Støvbæreren består av en tynn stilk
(filament) og en øvre, fertil støvknapp (anthera)
der pollen dannes. Stamenoider er sterile
pollenbærere som har andre funksjoner i
blomsten, f.eks. for nektarproduksjon eller ligner
kronblad. Se: Androecium, Flower og Stamen.
STAMINATE: (1) Staminat, det å ha eller produsere støvbærere (Se: Stamen); (2) Det å ha
støvbærere, men ingen fruktknute (støvbærerne
og fruktknutene befinner seg i forskjellige
blomster (diøcisk)).
STAMINODIUM: En mislykket eller steril støvbærer (Se: stamen).
STAND: (1) Stå opp, reise seg opp (på bena) i en
opprett posisjon; (2) Befinne seg, bero eller være
i en spesifisert posisjon eller kroppsstilling; (3)
Standpunkt, oppfatning, å holde fast på eller
være av en viss mening; (4) Ha eller forsvare en
relativ posisjon; (5) Opphold, standplass eller det
å okkupere en plass eller sted; (6) Stillstand,
stans, forbli stående, stasjonær og inaktiv; (7)
Holdeplass, tribune; (8) Motstand, motstå, utstå,
tåle; (9) Å være tilgjengelig som avlshoppe; (10)
Bevoksning, trebestand, vegetasjonsenhet eller
område som omfatter kun en enkelt art, homogen
i sammensetning og alder (vanligvis brukt om
skog); (11) Vegetasjonsenhet som sammen med
tilsvarende enheter av samme artssammensetning, danner en assosiasjon.
STANDARD: Standard, norm, inndelingsnorm,
målestokk, mønster, vurderingsgrunnlag, noe det
er enighet om skal benyttes som basis og
referanse for sammenligninger; et dokument til
felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsens
og vedtatt av et offisielt anerkjent organ, og som
gir reglement og retningslinjer for gitte aktiviteter
eller for resultatene av aktivitetene.

STALLION: Hingst, grahest. Horse, hest, tamhest (Equus ferus caballus), en underart av
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STANDARD ATMOSPHERE: Standard atmosfære, internasjonalt etablert referansemål for
trykk lik lufttrykket ved havnivået, tilnærmet 101
325 pascal, eller et trykk som vil bære en
kvikksølvsøyle på 760 mm høyde ved havnivå
ved 0oC («atm» benyttes ikke lengre som enhet).
Se: Standard temperature and Pressure.
STANDARD DEVIATION (SD, SD., ): Standardavvik, et statistisk mål på spredningen av
verdiene i et datasett (eller av verdien av en
stokastisk variabel), der SD angir verdienes
gjennomsnittlige avstand fra gjennomsnittet, og
er definert som kvadratroten av variansen.
Datasettet bør være normalfordelt (gi et klokkeformet histogram) og uten ekstremverrdier.
Variansen finner man ved å regne ut gjennomsnittet i datasettet, ta forskjellene (positive og
negative) mellom gjennomsnittet og hvert av
tallene, kvadrere forskjellene, summere kvadratene av forskjellene og dividere summen med det
totale antall (n eller n-1) observasjoner. Standardaviket dividert med gjennomsnittsverdien gir
et relativ standardavvik (som oppgis vanligvis i
prosent). Standardavviket er det mest benyttede
mål på variasjonen i en populasjon. Se: Normal
distribution og Standard error (of the mean).
STANDARD ERROR (OF THE MEAN) (SE,
SEM): Standardfeil, et statistisk mål på nøyaktigheten av et estimat, dvs. forskjellen mellom
det observerte gjennomsnitt av et kvantitativt
datasett og det virkelige gjennom-snittet, kalkulert
som: SE = /n, der  er standardavviket (SD) til
de originale observa-sjonene og n antallet
observasjoner gjennom-snittet er basert på. Se:
Confidence limits og Standard deviation.
STANDARDIZATION: Standardisering, det å
relatere en fysisk størrelse til standard enheten
for det som måles, det å etablere nasjonale eller
internasjonale standarder eller på andre måter bli
enige om en spesifisering av et produkt eller
komponent, eller generelt, et eller annet utstyr.
STANDARD LENGTH (SL): Standard lengde,
lengden av en fisk målt fra tuppen av snuten til
enden av kroppen (halefinnen ikke medregnet da
den ofte er ødelagt). Eventuelt måles det til
midten av halefinnen hvis den er markert fliket.

STANDARD SOLUTION: Standard løsning,
refererer til en løsning av kjent konsentrasjon og
som benyttes ved volumetriske analyser.
STANDARD TEMPERATURE AND PRESSURE (STP, stp): Standard temperatur og trykk,
standard betingelser for gassers temperatur og
trykk, der standard temperatur er 273,15 K ved
0oC og standard trykk er 1 atm = 101 325 pascal
= 760 mm Hg (Se: Torr). Se: Kelvin og Pascal.
STANDARD TIME: Standard tid, gjennomsnittstiden ved hvilken som helst av de 24 tidssonene,
vanligvis gjennomsnitts soltid ved den sentrale
meridianen i hver tidssone over et land (Se:
Meridian). Standard tid benyttes for et land
istedenfor lokal tid (apparent time) basert på
solens posisjon (local solar time) som vist på et
solur på hvert enkelt sted. Jorden er delt opp i
tidssoner som avviker fra Greenwich meridianen
med multipler av 7 ½o eller 15, dvs. med et
eksakt antall halve eller hele timer. Tidssonene
strekker seg 7 ½o ut på hver side av standard
meridianen, og hele området innen denne sonen
har samme standard tid. Enkelte land med stor
øst-vest utstrekning kan omfatte flere tidssoner.
Se: Time zone.
STANDARD STATE: Standardtilstanden, den
stabile, rene form for et materiale (substans) ved
standard trykk og ved en spesifisert temperatur,
eller tilstanden til et system som benyttes som
referansepunkt for en substans termodynamiske
egenskaper eller for å kalkulere egenskapene til
substansen under forskjellige betingelser.
STANDARD TYPE: Innen genetikk, standard
type, spesifisert genotype benyttet som grunnlag
for genetiske sammenligninger. Genene i
standardtypen benevnes gjerne «+» uansett om
de er dominante eller recessive.
STANDING
BIOMASS
(Standing
crop,
Standing stock): Standard biomasse, den totale
mengde levende materie i en gitt populasjon ved
en gitt tid, uttrykt som biomasse eller som energi.
Se: Biomass.
STANNARY: Tinngruve. Stannum, tinn.
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STAPHYLOANGINA: Sår hals forårsaket av
stafylokokker, arter i slekten Staphylococcus. Se:
Staphylococcus.
STAPHYLOCOCCEMIA. Tilstedeværelse av
stafylokokker i blodet, arter i slekten Staphylococcus. Se: Staphylococcus.
STAPHYLOCOCCUS: Staphylococcus, en slekt
av Gram-positive, fakultative anaerobe bakterier
(cocci) som er runde, ubevegelige, og opptrer
som saprotrofer eller parasitter og er normalt til
stede hos mennesket. Noen stafylokokk-arter
tilhører huden og de mukøse membranenes
normale fauna og flora, mens andre igjen er
patogene og kan bl.a. forårsake matforgiftninger.
Slekten Staphylococcus omfatter minst tjue arter,
enkelte, som S. aureus, er ansvarlig for alvorlige
infeksjoner hos mennesket og dyr. Toksiner fra
Staphylococcus bakterier er ofte årsaken bak
matforgiftninger.
STAR: Stjerne, selvlysende himmellegeme som
får sin energi fra kjernefusjonsreaksjoner i det
indre av stjernen der hydrogen omdannes til
helium. Ved spesielt høye temperaturer kan også
andre kjerneprosesser finne sted, f.eks. ved
temperaturer på 108 K kan heliumkjerner smelte
sammen og danne karbon-12 kjerner. Det er
gravitasjonen i stjernen som skaper de høye
temperaturene som behøves for at fusjonsprosesser skal kunne finne sted. Energien som
dannes, strømmer til stjernens overflate hvorfra
den stråler videre ut i verdensrommet. Da de
innoverrettede gravitasjonskreftene i stjernen
balanserer det utoverrettede gass- og strålingstrykket, befinner stjernen seg i en tilstand av
hydrostatisk likevekt. Stjerner stråler ut enorme
energimengder over enormt lange tidsperioder;
solens strålekraft er f.eks. 3,6 x 1026 W (lik 4 x
109 kg s-1) og har foregått, antas det, i 5 x 109 år.
Strålingen fra stjernene kan skje over et vidt
elektromagnetisk spekter, men maksimumsenergien er knyttet til spesielle bølgelengder. For
kaldere stjerner er bølgelengden ved den røde
siden av det synlige spektrum, for energirike,
varme stjerner, er strålingen i den blå enden av
strålingsspekteret. Stjernene kan klassifiseres
etter deres temperatur og farge i forskjellige
spektraltyper, som også kan indikere deres
kjemiske sammensetning. Den indre strukturen i
stjernene forandrer seg over tid, så en stjerne vil

gjennomløpe en evolusjon fra fødselen av til den
dør hvor sluttresultatet kan være en hvit dverg,
nøytronstjerne eller svart hull, avhengig av
stjernens størrelse.
STARCH (Amylum): (1) Stivelse, ethvert av
forskjellige substanser benyttet til å stive klær
med; (2) Starches, matemner med høyt innhold
av stivelse (brød, poteter, ris); (3) Stiv adferd,
stram adferd; (4) Stivelse, et naturlig næringsrikt
polymert karbohydrat (C6H10O5)n som er sammensatt av tusener av små glykose enheter som
er knyttet kovalent til hverandre ved hjelp av
glykosidbindinger (glycosidic bonds) og som kan
kløyves ved hjelp av enzymet amylase. Disse
polysakkaridene er bygget opp av varierende
mengder av monosakkarid enheter (som hver
består av 3-7 karbonatomer) i forskjellige forhold,
og kan settes sammen med oksygenatomer på
ekstremt mange måter fra de korteste
disakkaridene (to monosakkarider) til de meget
komplekse polysakkaridene (opptil én million
sukkerenheter). De vanligste er stivelse (består
vanligvis av amylose og amylopektin), glykogen,
pektin og cellulose (ugrenet kjede av β–
glukoseenheter). Plantene produserer stivelse
som en karbohydrat-energireserve lagret som
stivelseskorn, og da spesielt i rotceller, frø og
frukt. Stivelse representerer derfor en viktig
energikilde for primærkonsumentene, de herbivore dyrene som spiser planter. For mennesket
er hovedkilden av stivelse, poteter, ris, erteplanter, korn (brød) og rotfrukter. Når stivelse
fordøyes, dannes til slutt glukose. Selve
stivelseskornene er uløselige i vann, men
sprenges sund når de oppvarmes og danner da
en gelatinøs løsning (som farges sterkt blått i jod
løsninger). Stivelse benyttes også som tykningsmiddel i mange matvarer. Cellulose er ikke
fordøyelig for mennesker, men kan fordøyes av
mange dyrearter. For mennesket utgjør cellulose,
kostfiber, som er viktig for tarmkanalens sunnhet.
STARCH GRAIN: Stivelseskorn, løs term som
viser til de refraktile polysakkarid-massene som
akkumuleres som et lagringsprodukt i cellen.
STARCHY: Se: Farinaceous.
STARFISH: Sjøstjerne, korstroll, en klasse
(Asteriodea) av pigghuder (Echinodermata) som
finnes i alle hav, med tilsammen ca. 2 000 arter
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hvorav ca. 50 arter forekommer i Norge. Den
mest alminnelige sjøstjernen langs norskekysten
er korstrollet (Asterias rubens, med fem armer og
en diameter opptil 60 cm); en annen type
sjøstjerner, er solstjernene i familien Solastereidae som har fra 9 til 12 armer.
START CODON (Initiation codon): Start codon,
tripletten av nukleotider på et RNA molekyl der
translasjonsprosessen starter gjennom å stimulere bindingen av tRNA som starter proteinsyntesen. Hos de aller fleste mRNA utgjør start
codonet, tripletten AUG som koder for aminosyren methionin. Se: Codon, Genetic code og
Stop codon.
START DISPLAY: Respons hos dyr på en
predator ved plutselig å vise spesielle
markeringer, særlig øyeflekker (som vanligvis er
skjult) for å overraske, skremme eller distrahere
angriperen.
STARVATION: (1) Sult, hunger(snød), mangel
på føde, lide eller dø på grunn av matmangel,
uthungret, utsultet (Se: Famine); (2) Alvorlig
mangel på ressurser; (3) Resource starvation,
prosess nektet de nødvendige ressurser for å
kunne virke.
STARVE: (1) Sulte, å være sulten (hungry); (2)
Lide eller dø av ekstrem sult (hunger) på grunn
av langvarig matmangel; (3) Lide på grunn av
savnet eller mangelen på omsorg og kjærlighet.
STASIGENESIS: Stasigenese, innen biologisk
evolusjon, den situasjonen at en utviklingslinje
forblir relativt uforandret uten oppsplittinger eller
andre former for forandringer; en spesiell
fenotype som viser minimale forandringer over
lange tidsperioder uansett om omgivelsene har
gjennomløpt forandringer eller ikke. Slike
«levende fossiler» har en tendens til å danne
godt integrerte gen pooler med veltilpassede
fenotyper som opprettholdes under innflytelse av
en stabiliserende seleksjon. Se: Anagenesis,
Cladogenesis, Phyletic evolution og Stabilizing
selection.
STASIMORPHIC: Stasimorfisk, avvikende form
som er oppstått på grunn av en forsinkelse eller
stopp i utviklingen, eller en karakter som har gått

tilbake til sin opprinnelige tilstand. Se: Apomorphic, Derived og Plesiomorphic.
STASIPATRIC SPECIATION: Stasipatrisk artsdannelse, relativt rask artsdannelse som resultat
av kromosomale mutasjoner innen mindre
populasjoner som ikke er helt isolerte romlig eller
genetisk. Det kan gi homozygoter som er
overlegent tilpasset i spesielle deler av opphavets utbredelsesområde. En slik artsdannelse
der karyotypiske forandringer er årsaken bak den
genetiske isolasjonen, kan skje parapatrisk eller
sympatrisk. Se: Karyotype, Parapatric, Speciation
og Sympatric.
STASIS: Stasis, stase, en lang periode med liten
til ingen påvisbar morfologisk forandring i en
utviklingslinje; en stillstand uten observerbar
evolusjonær forandring i en fossil form over
lengre geologiske perioder. Slike perioder med
stasis kan veksle med perioder der organismene
gjennomløper større forandringer. Se: Punctuated equilibrium, Punctuated evolution og
Rectangular speciation.
STASOPHILOUS: Det å leve og trives i stillestående og stagnerende vannmasser.
STASOPHYTE: Stasofytt, plante som lever i
stagnerende og stillestående vann.
STAT.: Se: St.
STATARY: Relativt rolig fase i aktiviteten i en
koloni av sosiale insekter.
STATE: (1) Fremsette, si, melde, uttale, uttrykke,
angi, oppgi, meddele, forklare; (2) Stat, territoriet
til en stat; (3) Én av flere enheter innen en
nasjon; (4) Stand, (høy) rang, person (noble) i en
høy sosial posisjon; (5) En gruppe personer som
utgjør en spesiell klasse i et samfunn; (6) Politisk
organisert folkegruppe som okkuperer et bestemt
landområde; (7) Virksomhetene eller interessene
til en stats regjering (state of affairs); (8) Stadiet
eller den fysiske tilstanden av noe; enhver
tilstand et atomsystem kan eksistere i; (9)
Humørtilstand, sinnsbevegelse; en tilstand av
unormalt stress eller opphisselse; (10) Innen
biologi: (a) Den spesielle tilstand eller uttrykk av
en karakter, (b) et stadium i livssyklusen til en
plante, eller (c) en variant som oppstår i en
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bakteriekultur og som endrer tilsynekomsten av
kulturen.
STATEMENT: (1) Anførsel, anmerking, erklæring, kunngjøring, uttalelse; opinions- eller faktarapport; (2) Prosessen eller handlingen å
meddele noe muntlig eller skriftlig; utsagn: (3)
Presist og klart uttrykk for noe muntlig eller
skriftlig; (4) Finanisiell oppsummering over en
viss tidsperiode; (5) Instruksjonen i et computerprogram.
STATE OF MATTER: Tilstand, stilling, innen
fysikk, enhver av materiens tre forskjellige
fasetilstander (fast, flytende, gass; plasma
betraktes av og til som en fjerde tilstand) hvis
egenskaper bestemmes av bevegelsene og
kreftene til de molekylene stoffene består av.
STATHMOKINESIS: Inhibering av celledelingen i
mitosens metafase, f.eks. ved hjelp av colchicine.

og uten referanse til miljøfaktorene; (2) Sted, post
eller plass der en person oppholder seg eller
arbeider; (3) Sted, etablissement der tjenester
ytes eller opersasjoner styres fra; (4) Depot,
stoppested langs en rute, spesielt for å ta opp
passasjerer eller fylle drivstoff; (5) Stand, sosial
rang; (6) Feltstasjon, prøvetakingsstasjon, sted
for observasjoner og studier; (7) Sted utstyrt for
radio eller TV overføringer (radiostasjon, TV
stasjon); frekvens gitt en kringkaster; (8)
Posisjon, et punkt hvorfra målinger for overvåking
tas; (9) Et av flere steder besøkt for religiøse eller
rituelle aktiviteter.
STATIONARY: (1) Stasjonær, stillestående,
fiksert, fast montert, ikke i stand til å bli flyttet
(immobile) (Se: Sedentary); (2) Uforanderlig,
uforanderlig tilstand, stasjonær lyd; (3) Stasjonær
likevekt (stationary equilibrium), situasjonen når
motvirkende krefter eller hastigheter er i balanse.
Se: Equilibrium, Stability og Static.

STATIC: (1) Statisk, fiksert, uforanderlig, stillestående, ingen bevegelse eller progresjon; (2)
Inaktiv, passiv, uforstyrrelig, hvile, stillhet, ro; (3)
Innen fysikk, statisk likevekt (static equilibrium),
et system eller organisme i hvile; krefter i likevekt
(balanserer hverandre) eller som er stabile i
forhold til omgivelsene (Se: Equilibrium, Stability
og Stationary); (4) Elektrostatisk, elektriske
forstyrrelser i radio eller TV (piping, hvisling,
hvesing, knitring eller skraping); elektriske gnister
eller annen form for knatring dannet ved friksjon;
(5) Statisk elektrisitet (static electricity),
elektrisitet som oppstår ved friksjon når to flater
gnis mot hverandre; (6) Innen biologi, det å vise
liten forandring; statisk populasjon.

STATIONARY AGE DISTRIBUTION: Stasjonær
aldersfordeling, fordelingen av organismer
mellom de forskjellige aldersklassene slik at
antallet organismer i hver klasse, forblir konstant
over tid. Se: Stable age distribuition.

STATICS: Statikk, den del av mekanikken som
omhandler kreftene som medfører likevekt
mellom materielle legemer eller i forhold til en
eller annen referanseramme; stasjonære legemers likevektsmekanikk. Hydrostatikk omhandler
likevekten i væsker og deres interaksjoner med
faste objekter.

STATISTICAL (Statistic): Statistisk, relatert til
eller som benytter statistikk eller statistiske
prinsipper i samsvar med statistisk teori og
praksis; objektiv analyse av kvantitative data.
Statistikk benyttes spesielt for å teste om antatte
relasjoner mellom årsak og virkning er statistisk
signifikante; en metode for analyse av data
basert på sannsynlighetsteorier. Ved hjelp av
statistikk kalkuleres på basis av observasjoner,
en verdi som deretter testes for signifikans ved å
sammenligne verdien med en verdi som kan
forventes og oppstå basert på ren sjanse.
Statistiske metoder omfatter to tester: Klassiske
parametriske tester og ikke-parametriske, for-

STATIN DRUGS: Kolesterol senkende stoffer slik
som f.eks. atorvastatin (lipitor) som benyttes for å
senke blodets kolesterolnivå.
STATION: (1) Stasjon, geografisk område hvor
noe (f.eks. en art eller et samfunn) forekommer

STATIONARY GROWTH PHASE: Stasjonær
vekstfase, en periode med liten til ingen populasjonsvekst; en stasjonær vekstfase kan ofte
etterfølge en periode med eksponentiell vekst.
STATIONARY STATE: Stasjonær tilstand, en
tilstand der det ikke kan observeres noen
forandringer over tid, eller der prosesser gjentar
seg selv uten forandringer.
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delingsfrie tester. De parametriske statistiske
metodene kan brukes der en antar en normalfordeling av observasjonene i den populasjonen
som studeres. Der slike betingelser ikke kan
oppfylles, benyttes ikke-parametriske tester.
Generelt har de parametriske testene mer
forklarende kraft, enn de ikke-parametriske.
STATISTICAL ERROR: Statistisk feil, den grad
en observasjon avviker fra dens forventede verdi
basert på hele populasjonen som den statistiske
enheten ble valgt tilfeldig fra; variasjonen rundt
en populasjons gjennomsnittsverdi pga. tilfeldigheter knyttet til det som måles.
STATISTICAL INFERENCE (Inductive statistics, Inferential statistics): Prosessen, teorien,
metodene og praksisen, for å vurdere og
estimere populasjonsparametre på basis av
tilfeldig sampling (prøvetaking) og påliteligheten
til de statistiske relasjonene.
STATISTICAL METHOD: Statistisk metode,
matematiske metoder for å klargjøre kvantitative
relasjoner påvirket av en mangfoldighet av
variable faktorer og verdier.
STATISTICALLY SIGNIFICANT: Statistisk signifikant, sannsynligheten for at relasjonen mellom
to eller flere varibler er forårsaket av noe annet
enn rene tilfeldigheter (sjanse, bakgrunnsstøy);
hvis en relasjon ut fra en statistisk test er funnet
ekte (ikke tilfeldig), sies relasjonen å være
statistisk signifikant. For å bestemme om et
resultat er statistisk signifikant, kalkuleres en pverdi som angir sannsynligheten for at tilfeldigheter ikke kan forklare resultatet; generelt
betraktes p = 0,05 (5 %) eller lavere, som statistisk signifikant. Ved en p-test testes gyldigheten
av en null hypotese (som angir det som generelt
er akseptert angående populasjonen), der målet
er å teste aksepterte fakta gjennom å prøve å
motbevise, slette eller nullifisere (nullify) hypotesen. Null hypotesen forkastes hvis p-verdien er
mindre eller lik et på forhånd bestemt nivå (α,
signifikant nivået) som er sannsynligheten for å
avvise null hypotsene gitt at den er sann (Type I
feil; p settes vanligvis til 5 % (0,05) eller lavere).
Desto lavere p-verdi jo sterkere er beviset for å
forkaste null hypotesen for en alternativ hypotese. P-test statistikk som følger en standard
normal fordeling når store prøveserier benyttes,

reduserer risikoen for å tolke data feil, spesielt
når samplene fra en populasjon utgjør kun en
mindre del av den totale populasjonen, noe som
ofte er tilfelle. Se: Null hypothesis.
STATISTICS: (1) Statistikk, det matematiske
studium av innsamlingen, organiseringen,
analysen, tolkningen og presentasjonen, av
numeriske data; (2) Enhver samling av kvantitative data, deres organisering og analyse; den
delen av matematikken som omfatter generaliseringer, estimeringer og forutsigelser der det
forekommer usikkerheter. Statistikk er en vitenskapelig behandlingsmetode av informasjon,
presentert i numerisk form, og omfatter fra
innhentingen av prøvedata, til organiseringen og
analysen av disse. Metoden benyttes spesielt
ved studier av variable forhold innen hele
populasjoner ved hjelp av representative sampler
(prøver) fra populasjonene. Deskriptiv statistikk
(descriptive statistics) omfatter datainnsamling og
tabellføringer, figur og frekvens beskrivelser,
mens analytisk statistikk (analytical statistics)
omfatter korrelasjons- og regresjons beregninger
ved siden av testing av signifikanser. Statistikk
benyttes ofte i forbindelse med teorier der
egenskaper ved store, makroskopiske systemer
forutsies eller forklares gjennom den statistiske
adferd til de komponenter som inngår i systemet.
STAT. N. (Stat. nov., Status novus): Forkortelse for: Ny status, forandring i status. Status
novus antyder forandring i et taksons rang, men
der det tidligere navn er bibeholdt.
STATOBLAST: Statoblast, en aseksuelt produsert, resistent og kitinisert, innkapslet knopp hos
visse ferskvannsbryozoer som frigjøres når
forelderkolonien brytes opp og som utvikler seg til
et nytt individ etter en hvileperiode (overvintring).
Se: Zooid.
STATOCYST: Statocyste, balanseorgan som en
kan finne hos virvelløse dyr og som vanligvis
utgjør et væskefyllt hulrom kledt med sansehår
som registrerer posisjonen til suspenderte
statolitter. Se: Statolith.
STATOLITH: Statolitt, et lite (kalsitt, CaCO3)
legeme som utgjør en del av balanseorganet hos
virvelløse dyr (Se: Statocyst). Otolitten (otolith),
det tilsvarende organ i det indre øret hos

634

virveldyr, er dannet av kalsium salter. Innen
botanikk er statolitter membranbundne stivelseskorn i plantecellenes cytoplasma som en antar
fungerer som sensorer for gravitasjon da man
finner dem i rotendene og i planteskuddene der
de kan være ansvarlig for forandringer i
organenes romlige orientering.

STATUS NOVUS: Se: Stat. n.
STATUTE OF LIMITATION: Se: Limitation.
STAUROGAMY: Staurogami, det samme som
kryssbefruktning. Se: Cross fertilization.
STD: Se: Sexually transmitted diseases.

STATOSPORE: Statospore, tykkvegget resistent spore, hvilecelle; hos visse alger, en spore
dannet inni en vegetativ celle, cys
STATU NASCENDI (Nascent, Incipient): I ferd
med og dannes.
STATURE: (1) Mål, størrelse, naturlig høyde i
opprett posisjon; (2) Ry, status eller kvalitet
oppnådd gjennom vekst, utvikling eller prestasjoner.
STATUS: (1) Stilling, yrkesposisjon; (2) Status,
rang, et individs sosiale posisjon i en populasjon
der statusen, alderen og erfaringen, ofte blir
demonstrert gjennom såkalte status signaler som
f.eks. kan omfatte en spesiell sang eller
fargedrakt hos fugl eller en spesielt stor størrelse
hos andre dyr. Statussignaler er viktige da de kan
redusere
intraspesifikk
aggresjon
mellom
individene i en populasjon; (3) Status, en arts
posisjon i et gitt område basert på antall, tetthet
eller hyppigheten av opptredener over f.eks. en
sesong; (4) Status til et artsnavn innen
taksonomisk nomenklatur, der et navn som ikke
oppfyller kriteriene for tilgjengelighet (Se:
Availability) eller er korrekt publisert (Se: Valid
publication), har ingen status (betraktes som
ikke-eksisterende). Det er et taksons status som
indikerer den rang det tilhører, f.eks. slekt,
underfamilie, familie, etc.; med andre ord, status
er den posisjonen et navn har i det taksonomiske
hierarki (Se: Rank). Et taksons status kan heves
(elevated, raised) eller senkes (reduced, lowered)
(med tilsvarende forandring i navneendelsene),
noe som ikke har noen innvirkning på taksonets
forfatterskap (f.eks. underfamilien K...inae Halvorsen, 1990 kan bli hevet til familie K...idae Halvorsen, 1990, eller slekten B... Andersen, 1995
kan bli senket til underslekt A... (B...) Andersen,
1995 (en underslekt kan inkluderes i artsnavnet
mellom slektsnavnet og artsnavnet, artsepitetet);
(5) Den hybride eller ikke-hybride natur av et gitt
takson.

STEADY: (1) Fast, stø, fiksert, festet (fixed); (2)
Sikker, stødig, jevn i bevegelse (unfaltering);
holde opprett på sjøen (steady ship); (3) Rolig,
stabil, ikke lett å forstyrre, sjokkere eller opprøre
(steady nerves); (4) Troverdig, pålitelig, trofast
(steady friends); (5) Urokkelig, solid, traust; (6)
Uniform, fri (eller nesten fri) for variasjoner,
fluktuasjoner eller forandringer (stable, uniform);
jevn, vedholdende verdiøkning; (7) Berolige, roe;
(8) Forsiktig! Holdt!
STEADY STATE (EQUILIBRIUM): Likevekt, en
tilsynelatende uforandret tilstand i et system
under stabile ytre betingelser eller pga. motvirkende (antagonistiske) krefter på forandringer
som medfører at systemet alltid vender tilbake til
det opprinnelige etter mindre forstyrrelser. Se:
Equilibrium, Stability, Static og Stationary.
STEAM: (1) Damp, vanndamp, varmtvann i
dampfasen dannet ved å koke flytende vann; (2)
Dampkoking, varmtvann under trykk for å skape
mekanisk kraft;
kraft
generert
gjennom
ekspensjonen av kokende vann som overgår til
damp. Steamer, dampskip, damper; (3) Dogg,
dunst, ved avkjøling, kondensert vanndamp i
form av tåke eller skyer; (4) Kraft, energi; (5)
Emosjonell spenning, anspenthet, stress.
STEAM POINT: Kokepunkt, temperaturen ved
likevekt mellom det rene vannets væske- og
dampfase ved standard trykk. Kokepunktet utgjør
det øverste, fikserte punkt i den internasjonale
temperaturskala (Celsius-skalaen) (temperaturen
der maksimalt vanndamptrykk er lik én atmosfære (1,01325 x 105 N/m2), tilsvarer 100o i
Celsius skalaen). Termodynamisk vanntemperatur basert på trippelpunktet (der alle faser, fast,
flytende og gass, kan sameksistere i likevekt), er
273,16 K (ved 611,2 Pa). Se: Ice point, Kelvin og
Temperature.
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STEATORRHEA: Tilstedeværelse av unormalt
mye fett i avføringen.

STEM-FLOW: Regnvann som strømmer langs en
trestamme eller plantestengel.

STEEL: Stål, en rekke forskjellige legeringer der
jern dominerer ved siden av et varierende innhold
av karbon (opp til 1,7 %). En del former for stål
har også innslag av et visst antall andre
grunnstoffer, særlig mangan, silisium, nikkel,
krom eller molybden. Stål som inneholder mer
enn 11 - 12 % krom, kalles rustfritt stål (Se:
Stainless steel).

STEM GROUP: Stam gruppe, alle utdødde taksa
i en klad (Se: Clade) forut for en markert, distinkt
kladogenese. Stamgruppen kan være vanskelig
å gjenkjenne fordi de nødvendigvis ikke har alle
synapomorfier som forekommer i hovedgruppen
(Se: Crown group, alle taksa som stammer fra en
kladistisk hendelse og som gjenkjennes på
kladens synapomorfi).

STEEP: (1) Steil, bratt, stupbratt, skrent, som har
en bratt helling, inklinasjon; (2) Høy, oppløftet,
stor (bølger på sjøen); (3) Meget høyt, ekstremt
høyt; (4) Stige eller falle brått; karakterisert ved
hurtig eller intensiv nedgang eller oppgang; (5)
Brå, voldsom, urimelig; (6) Dyppe, legge i bløt,
bløte ut, la trekke, senke ned, bad; (7) Beis.

STEM-LINE: Innen genetikk, hyppigste karyotype med tanke på kromosomenes antall og
struktur som observeres i en kreftcelle populasjon etter en begrenset tid under kulturelle
betingelser; de andre linjene kalles sublinjer.

STEERE'S DISEASE: Se: Lyme disease.
STELLAR: Stjernebesatt, stjerne-.
STELLIFORM (Stellate): Det å ha form som en
stjerne; radiær i arrangering.

STENCIL: (1) Stensil, ark perforert med de
ønskede bokstaver eller mønster slik at blekk,
farger eller et pulver satt til arket vil reprodusere
mønsteret gjennom trykk på en overflate under;
(2) Skriften eller mønsteret produsert av et slikt
ark; (3) Stensilere, sjablonere, prosessen å
trykke en slik stensil.
STENECIOUS: Stenoecious.

STEM: (1) Innen botanikk, stamme, stengel, stilk,
den bærende hovedakse hos planter som
vanligvis vokser vertikalt mot lyset og som kan
være enkel eller forgrenet og som holder
bladene, knoppene og reproduksjonsorganene;
(2) Stamme, en utviklingslinje (stock); (3)
Stammen av et ord etter at bøyningen er fjernet;
(4) Innen taksonomi, stammen av et navn til
hvilket prefikser eller suffikser kan settes; (5)
Stamarten (stem species), utgangspunktet i et
dendrogram eller kladogram; (6) Forkortelse for
«Scanning-Transmission Electron Microscope»
(Se: Electron microscope); (5) Stoppe til,
stemme, demme opp, stanse, vinne fram mot; (6)
Baugen, forstavnen på skip (bow, prow).
STEM CELL: Stamcelle, udifferensiert, primitiv
celle med mulighet til å formere seg ubegrenset
og gi enten opphav til nye stamceller eller til
differensierte, spesialiserte celler som kan
erstatte tilsvarende som dør under livsløpet hos
flercellede organismer. Stamceller omfatter både
somatiske stamceller (somatic stem cell) som gir
opphav til kroppsceller og stamceller som gir
opphav til kjønnscellene (germinal stem cell).

STENO-: (1) Steno-, prefiks som betyr begrenset,
innsnevret, smal, snever, trang; (2) Innen
økologi, prefiks som viser til en snever (liten)
toleranse hos en organisme for variasjoner i en
eller annen miljøfaktor i omgivelsene, f.eks. er
organismer som kun tåler små variasjoner i
saltholdighet, stenohaline. Se: Eury-.
STENOBARIC: Stenobarisk, det å ha en snever
toleranse for variasjoner i det atmosfæriske eller
hydrostatiske trykk. Se: Eurybaric.
STENOBATHIC: Stenobatisk, det å ha en snever
toleranse for variasjoner i dybde. Se: Eurybathic.
STENOBENTHIC: Stenobentisk, det å leve på
sjø- og havbunnen innen snevre dybdenivåer.
Se: Eurybenthic.
STENOBIONTIC: Stenobiontisk, organismer som
krever et stabilt, uniformt og homogent habitat.
Se: Eurybiontic.
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STENOCEPHALOUS: Som har et langt og smalt
hode.

STENOSTOMIA: Begrensning av en munnåpning.

STENOCHORIC (Stenochorous): Stenokorisk,
det å ha en liten, meget begrenset utbredelse.
Se: Eurychoric.

STENOTHERMICS
(Stenothermal,
Stenothermous): Stenotermisk, det å ha en snever
toleranse for variasjoner i omgivelsestemperatur.
Se: Eurythermic.

STENOECIOUS (Stenoecic, Stenecious, Stenoekous): Stenøk, det å stille store krav til
omgivelsene; det å ha meget begrenset habitatvalg og liten toleranse mot variasjoner i miljøfaktorene. Se: Amphioecious og Euryoecious.
STENOHALINE (Stenohalic): Stenohalin, det å
ha snever toleranse for variasjoner i saltholdighet; organismer som ikke tåler vesentlige
forandringer i det osmotiske trykk. Se: Euryhaline.
STENOHYGRIC: Stenohygrisk, det å ha en
snever toleranse for variasjoner i atmosfærisk
fuktighetsnivå. Se: Euryhydric.
STENOIONIC: Stenoionisk, det å ha en snever
toleranse for variasjoner i pH. Se: Euryionic.
STENOLUMIC
(Stenolume,
Stenophotic):
Stenolumisk, det å ha en snever toleranse for
variasjoner i lysintensitet. Se: Eurylumic.
STENOMORPHIC: (1) Stenomorfisk, organismer
som har liten størrelse pga. dårlige betingelser i
omgivelsene (dwarfed); (2) Slekter med et
begrenset antall morfologiske karakterer.

STENOTHERMOPHILIC: Stenotermofilisk, det
kun å tåle begrenset variasjon i høye temperaturer.
STENOTOPIC (Stenotope): Stenotopisk, det kun
å tåle begrenset variasjon i habitater, og som
derfor ut fra habitatvalget, får en begrenset
geografisk utbredelse. Se: Eurytopic.
STENOTROPIC: Stenotropisk, organismer som
viser en begrenset respons eller tilpasning til
variasjoner i miljøbetingelsene. Se: Eurytropic.
STENOVALENT: Stenovalent, en organisme
som er begrenset til få typer av miljøbetingelser;
det motsatte av euryvalent (euryvalent).
STENOXENOUS: Som er begrenset til én eller et
fåtall vertsarter, dvs. en parasitt som kun kan
overleve og reprodusere i et meget begrenset
antall vertsarter. Se: Euryxenous.

STENOPHOTIC: Stenofotisk, det å ha en snever
toleranse for variasjoner i lysintensitet. Se: Euryphotic.

STEP: (1) Innen kladistikk, stepp, et trinn i en
gradert morfologisk transformasjonsserie i et
kladogram, fra plesiomorf til apomorf (som kan
være et tap eller et tillegg av én karakter i
transformasjonsserien). Step cline, klin med en
stor forandring over et relativt lite geografisk
område og med relativt mindre forandringer på
hver side av stepp klinen; (2) Skritt, steg,
bevegelsen ved å heve foten å sette den ned et
annet sted som ved å gå, eller et fotavtrykk,
lyden av et fottrinn eller en viss måte å gå på; (3)
Fottrinn, et steg, avstanden gått ved å sette den
ene foten foran den andre, eller en meget kort
avstand; (4) Fothviler, én i en serie av strukturer
for å hvile føttene; (5) Steps, trapp, trinn,
trappetrinn, avsats; (6) Steg, etappe, et stadium i
en prosess, én av en serie handlinger tatt for å
oppnå et mål; (7) Trinn, grad i en skala,
intervallet som skiller suksessive toner i en skala.

STENOSIS: Stenose, innsnevring av et rom,
passasje eller åpning.

STEPPE: Steppe, stort område med kort gress,
et biom; de halvtørre gressområdene uten trær

STENOPHAGOUS (Stenophagic): Som har
meget spesialisert diett, diett begrenset i fødeemner eller artsutvalg. Se: Euryphagous.
STENOPHOTIC: Se: Stenolume.
STENOPLASTIC: Stenoplastisk, organismer som
har begrenset evne til utviklingsmessig respons
(fenotypisk variasjon) på forskjeller i omgivelsesfaktorene. Se: Euryplastic.
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som strekker seg fra Sentral-Europa til Sibir.
Step-pene er motstykkene til Nord-Amerikas
prærie og Sør-Amerikas pampas.
STERADIAN (Square radian, sr): Steradian,
dimensjonsløs enhet benyttet innen tredimensjonal geometri, lik den vinkel som omgir en
overflate på en kule lik kvadratet av kulens radius
(R). Én kule er lik 4 steradianer (4 R2). (Mens
en radian projeksert på en sirkel gir en en lengde
på sirkelomkretsen, gir en steradian projeksert på
en kule et areal på overflaten). Se: Radian og
Radius.
STERCO- (Feces, Faeces, Fecal): Prefiks som
refererer til avføring, ekskrementer. Se: Coproog Scato-.
STERCORAL: Sterkoral, som angår gjødsel,
møkk, lort, skitt, dritt. Stercoral pocket, pung eller
utvekst (divertikkel) på endetarmen hos edderkopper som tjerner som reservoar for avføring.
STERCORACEOUS: Som lever i gjødsel, møkk.

letter tolkningen av bl.a. luftfotografier. Se: Binocular vision og Stereoscope.
STEREOSPECIFICITY: Stereospesifisitet, evnen
enzymer har til å velge én av to eller flere
stereoisomerer (Se: Stereoisomerer) av et gitt
substrat, binde seg til det og katalysere en viss
reaksjon samtidig som andre isomerer ignoreres.
STEREOSCOPE: Stereoskop, instrument som
gir en følelse av dybde i fotografier eller tilsvarende todimensjonale bilder. Det skjer ved å
bruke to bilder av et område eller objekt tatt fra to
forskjellige steder, noe som vil imitere det å ha
binokulært syn. Se: Stereoscopic vision.
STEREOSCOPIC MICROSCOPE: Se: Microscope.
STEREOTAXIS: (1) Stereotaxis, bevegelsen hos
en organisme som respons på en kontakt
stimulus med et fast objekt eller overflate (Se:
Taxis); (2) Bruk av stereotaktiske instrumenter for
å lokalisere spesielle punkter av interesse innen
kirurgi eller forskning.

STERCOROUS: Som ligner avføring, møkk, lort.
STEREOCHEMISTRY: Stereokjemi, den del av
kjemien som er opptatt med studiet av molekylenes struktur og måten atomenes arrangering
påvirker de kjemiske egenskapene på.
STEREOISOMER: Stereoisomer, én i et sett av
isomerer der atomene er koplet i samme orden
(med samme molekylformel), men avviker i den
romlige arrangeringen av disse atomene. Se:
Isomers.
STEREOKINESIS: (1) Stereokinese, forandring i
den lineære hastighet eller vinkelhastigheten som
respons på en konstant stimulus; (2) Tilstand av
immobilisering hos et insekt pga. sterk mekanisk
stimuering.
STEREOSCOPIC VISION: Stereoskopisk syn,
det å se et objekt i tre dimensjoner pga.
koordineringen i hjernen av den sansemessige
informasjonen mottatt fra to øyer. Stereoskop er
et binokulært, optisk instrument for samtidig å se
et par overlappende fotografier av samme
landskap tatt fra litt forskjellige vinkler. Resultatet
blir et tredimensjonalt inntrykk av topografien og

STEREOTROPISM (Haptotropism, Thigmotropism): Stereotropisme, orienterende respons
på en kontakt stimulus med et fast objekt eller
overflate; rettet vekst hos en organisme til en
lokal, fysisk berøring. Se: Tropism.
STEREOTYPY: (1) Stereotypi, hyppige, regelmessige gjentagelser av formålsløse bevegelser,
gestikulasjoner, kroppsstillinger eller ytringer
(lydutbrudd). Stereotypier refererer spesielt til de
meget faste, regelmessig gjentatte adferdsmønstre som kan observeres i forbindelse med
unaturlige situasjoner (fangenskap), stress eller
mentale lidelser (grader av sinnslidelser, som ved
Alzheimer). Spesielt sosiale pattedyr har lett for å
utvikle slik adferd blir de avskåret fra normal
sosial stimulering (som f.eks. kjæledyr borte fra
sin familie eller familiære omgivelser). Naturlige
stereotypier kan overføres fra generasjon til
generasjon; (2) Prosessen eller kunsten å lage
stereotype trykkplater eller kunst.
STERILANT: Sterilant, enhver kjemisk agens
som under kontrollerte betingelser, kan sterilisere
objekter eller materialer, etc. Se: Biocide.
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STERIGMA: Liten, tynn sporebærende stilk ved
toppen av et basidium (baside, et sporebærende
organ hos stilksporesopp, Basidiomycetes)
hvorfra basidiosporer dannes.
STERILE: (1) Steril, ufruktbar, gold; (2) Innen
mikrobiologi, fri for kontaminering med mikroorganismer; et objekt eller miljø fritt for alt liv,
levende celler, mikrober og virus, spesielt
patogene, infeksiøse organismer som er i stand
til å formere seg; (3) Innen reproduksjonsbiologi,
ute av stand til å produsere funksjonelle
kjønnsceller eller levedyktig avkom; enhver
struktur eller vev som ikke har eller kan ha en
reproduktiv funksjon; (3) Innen jordbruk, jord som
er så fattig på næringsemner at området ikke kan
dyrkes, kultiveres, eller er så utarmet at normal
vegetasjon ikke vil kunne vokse.
STERILITY: Sterilitet, tilstanden eller kvaliteten å
være steril (Se: Sterile), enhver fullstendig (eller
delvis, semisterilitet) mangel på evne hos en
organisme til å produsere funksjonelle gameter,
levedyktige zygoter eller unger. Sterilitet kan
skyldes f.eks. genotypiske defekter, arvemessige
komponenter utenom cellekjernen (cytoplasmisk
sterilitet) eller miljøeffekter. Se: Zygote.
STERILIZATION: (1) Sterilisering, sterilisasjon,
det å gjøre steril (Se: Sterile), dvs. eliminere
infeksiøse, patogene agenser, mikroorganismer
eller parasitter som er i stand til å formere seg,
fra en vert gjennom kjemoterapi eller immunresponser; (2) Det å gjøre en organisme ute av
stand til å reprodusere og produsere avkom (noe
som medfører evolusjonær død): (3) Prosessen å
drepe eller fjerne alle levende mikroorganismer
fra sår, mat, en prøve, instrumenter, etc. ved
hjelp av fysiske metoder (f.eks. autoklavering,
pasteurisering, ozonering, ultrasonering, tørr
varme, fuktig varme, koking, filtrering, gammastråling), kjemiske metoder (desinfeksjonsmidler,
antiseptiske midler) eller gjennom kombinasjoner
av disse metodene.
STERILIZE: (1) Sterilisere, å gjøre sterilt, det å
befri noe for alle levende bakterier eller
mikroorganismer (Se: Sterile og Sterilization); (2)
Det å fjerne eller berøve evnen til reproduksjon
gjennom å forandre, blokkere eller fjerne, reproduksjonorganene; (3) Det å gjøre noe kraftløst,
ubrukbart, gjennom å begrense mulighetene for

normale funksjoner, relasjoner eller deltagelse;
(4) Det å gjøre land ufruktbart, ute av stand til å
produsere avlinger eller understøtte liv.
STERILIZER: Autoklav, trykkoker, spesielle
apparater brukt til sterilisering av gjenstander.
STERILIZING IMMUNITY (Sterile immunity):
Steriliserende immunitet, en immunrespons som
resulterer i total eliminasjon av en patogen,
mikroorganisme eller parasitt, fra en organisme.
STERN- (Sterno-): Prefiks som betyr brystben.
Sternum, det lange flate benet foran på brystet
som knytter sammen ribbene på hver side og
beskytter hjertet og lungene.
STEROID: (1) Anabol steroid, stoff for å forbedre
idrettsprestasjoner eller for å få en mer attraktiv
kropp; (2) Steroid, sterin, organiske substanser
som alle er lipider, derivater av samme ringsystem sammensatt av 17 karbonatomer
arrangert i fire ringer med diverse kjemiske
grupper tilknyttet, og som forekommer naturlig
hos dyr, planter og sopp, eller som produseres
kunstig. Steroidene omfatter D vitamin, gallesyrer, kjønnshormoner (androgener og østrogener) og kortikosteroide hormoner (som
kolesterol) produsert av binyrebarken. Kolesterol
er en forløper for biosyntesen av de steroide
hormonene, gallesyrer og vitamin D. Noen av de
viktigste steroidene er sterolene. Se: Sterols.
STEROLS (Steroid alcohols): Steroler, naturlig
undergruppe av steroider som er en type lipider
(fettstoffer) som inneholder en hydrokarbonbasert sidegruppe på 8 - 10 karbon atomer (tetrasykliske organiske substanser som inneholder et
molekylært skjelett bestående av karbon ringer;
Se: Steroid). Sterolene som opptrer enten som
estere av fettsyrer eller som frie steroler, forekommer både hos dyr (zoosteroler), planter og
sopp, der det mest kjente hos dyr og mennesker
er kolesterol (C27H45OH, et modifisert steroid;
kunstig fremstilt kolesterol kalles kolesteron).
Kolesterol er hovedbestanddelen i gallestener
(kolesterol betyr gallefett, men er ikke et fettstoff),
syntetiseres i alle dyreceller og er en essensiell
strukturell komponet i cellemembranene. Planter
danner kolesterol i meget små mengder;
vesentlige plantesteroler (fytosteroler) er campe-
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sterol, sitosterol og stigmasterol; ergosterol kan
en finne hos sopp. Se: Cholesterol og Steroid.

ligase (katalyserer dannelsen av fosfodiester
binding-ene), være betraktelig vanskeligere.

STERRHIUM: Myrsamfunn.
hedesamfuunn.

STIFF: (1) Resistent, rigid, vanskelig å bøye,
åpne eller folde. Stiffness, stivhet, hemmet i
bevegelse, manglende fleksibilitet, smidighet; (2)
Fast, resolutt, sta, stiv, stolt (firm, resolute,
stubborn, unyielding, proad); (3) Oppstyltet,
kunstig (stilted); (4) Kraftig, heftig, sprek, sterk,
potent (forceful, vigerous); (5) Tykk, tett og
klebrig i konsistens; (6) Barsk, grov, ru, vrien,
vanskelig, slitsom, alvorlig (harsh, severe,
rugged, arduous); (7) Stivhet, kreftene som
forsøker å gjenopprette en tilstand etter forskyvning eller fortrengning; (8) Kadaver, lik; (9) Dyrt,
en stiv pris.

Sterric,

lyngmo,

STERRHOPHILOUS: Det å leve og trives på
myrer.
STERRHOPHYTE: Myrplante.
STETHOSCOPE: Stetoskop, hørerør, medisinsk
instrument plassert på kroppen for å lytte og
registrere lyd i forbindelse med brystundersøkelser.
STEW: (1) Østersplantasje; fiskedam; (2) Stue,
koke, småkoke (langsomt med lite væske); (3)
Slite svette; (4) Kokt kjøtt, ragu, frikassé; (5)
Sinnsbevegelse, angst.
STICHIC: Det som angår eller tilhører rader
parallelle med den longitudinelle aksen.
STICKY: (1) Klebrig, med egenskapen å klistre
eller lime seg til en overflate (viscous); (2) Dekket
med et klebende stoff (gluey); (3) Klamt, muggent, varmt og fuktig (clammy, humid, muggy);
(4) Ubehagelig, klissen, pinelig, pinefull situasjon
(disagreeable, unpleasant); (5) Vanskelig,
problematisk; (6) Klønete, ubekvemt, pinlig; (7)
Langvarig, varig, vedvarende, persistent.
STICKY ENDS (Cohesive end): Innen genetikk,
enhver uparet nukleotid-tråd (vanligvis 4 nukleotider lang) som stikker fram fra enden av et
dobbelttrådet DNA molekyl og som kan kombineres med en komplementær enkelttråd (som
kan være en tilsvarende tråd fra et annet DNA
molekyl). Slik kan større, dobbelttrådete DNA
molekyler dannes. De enkelttrådete DNA endene
som stikker frem fra endene til de dobbelttrådete
nukleinsyre molekylene, fremkommer bl.a. etter
kutting med visse restrik-sjonsendonukleaser.
Endene på DNA mole-kylene kan være «sticky»
eller «blunt» (begge tråder ender i et basepar)
avhengig av hvilket enzym som kutter molekylet
(endonukleaser kutter ved spesifikke posisjoner
innen DNA, exonukleaser fjerner nukleotider fra
endene av DNA). Er endene «blunt» vil foreningen av to molekyler til én ved hjelp av en DNA

STIGMA: (1) Stigma, tegn, skamplett, skam,
vanære, skjensel, offentlig mishag for noe; (2)
Innen medisin, synlig indikator på sykdom, eller
et arr, lite kroppsmerke, spesielt fødselsmerke;
(3) Innen biologi, pigmentert øyeflekk, fotoreseptor hos visse protister, eller en pustepore
(spirakel) hos insekter; (4) Innen botanikk,
stigma, støvfang, arret i fruktemnet (blomstene)
som mottar pollen fra de hannlige reproduksjonsorganene (Se: Carpel, Flower og Pistil);
(5) Stigma, blødende flekk på huden eller et
krusifiks som tegn på religiøs manifestasjon; (6)
Brennmerke, kjennemerke, sårmerke, et merke
brent inn i huden for identifikasjon.
STILB (sb): Stilb, enhet for luminans lik 1
candela per cm2. Se: Candela.
STILLBIRTH: Dødfød barn, fødsel av et dødt
foster.
STIMULATE: (1) Stimulere, virke oppkvikkende,
egge, pirre, anspore (provoke) til handling eller
aktivitet; gjøre en organisme eller organ i stand til
å reagere, respondere. Stimulation, stimulering,
tilskynding, i videste mening, enhver effekt en
stimulus kan ha på en organisme, eller selve
stimuleringen/stimulus i seg selv. Sosial stimulering er stimulus fra et individ av samme art (Se:
Stimulus); (2) Opphisse, vekke, tenne seksuelt
for å ha sex; (3) Styrke, påvirke fysiologisk ved
hjelp av et stimulerende middel; (4) Oppmuntre til
engasjement, entusiasme eller interesse; (5)
Anspore til økt utvikling i en prosess.
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STIMULATORY HYPERSENSITIVITY: Se: Type
V reaction.

lage hull i en hud for injisering av giftige substanser i blodet.

STIMULON: Stimulon, et sett av gener som ikke
er fysisk koplet, men som aktiviseres som
respons på en miljøstimulus (Se: Operon og
Regulon).

STINGING NETTLE: Brennesle, stornesle (Urtica
dioica), opptil 2 m høy, flerårig urt som vokser på
næringsrik jord og som er en indikatorplante for
nitrogenrik jord. Alle overjordiske deler er forsynt
med hule brennhår som er fylt med bl.a. en
blanding av histamin, acetylkolin og serotonin (5hydroxy-tryptamin). Nesle er særbo, dvs. har rent
hunlige og hanlige individer. Blomstene mangler
kronblader, frøene er nøtter. Stornesle er en
gammel medisin- og matplante.

STIMULUS (pl. Stimuli): (1) Stimulus, incitament, ytre eller indre faktor (eller miljøforandring)
som forårsaker en respons; (2) Agens
(stimulant), handling eller tilstand, som fremkaller
en fysiologisk eller adferdsmessig respons eller
aktivitet i en levende organisme eller biologisk
prosess (og der responsens energi ikke kommer
fra stimulus) (Se: Receptor og Stimulate).
STIMULUS FILTERING: Stimulus filtrering, det å
kunne adskille nyttig sanseinformasjoner fra de
utallige andre former for stimuli som kontinuerlig
sanses fra det ytre miljø, slik at kun den aktuelle
eller potensielt viktige informasjon, sendes videre
til hjernen. Se: Sign stimulus.
STIMULUS MODEL (Dummy, Surrogate): (1)
Attrapp, dukke, stråmann, øvelsesobjekt, surrogat; (2) Stimulus modell, en modell for en spesifikk stimulus under eksperimentelle adferdsforsøk (Se: Stimulus). Modellen behøver ikke
være identisk med objektet den skal referere til,
men kan f.eks. omfatte deler av objektet eller
forsterke kun enkelte former (lukter, lyder, farger)
i objektet. Det finnes også naturlige stimulusmodeller (Se: Mimicry).
STIMULUS SPECIFICITY (Stimulus selectivity): Stimulus spesifisitet, tilvenning, en
mottakers (eller reseptors) selektive evne til
adferdsmessig respons mot en gitt stimulus.
Adekvat stimulus er den form for stimulus som
reseptoren er mest sensitiv for. (Habituering (Se:
Habituation) er en avtagende respons, sensitivering (Se: Sensitization) er økende tendens til
respons.)
STING: (1) Brodd, stikkebrodd (omdannet ovipositor) hos insekter (subkladen Aculeata innen
veps (årevinger), Hymenoptera) som brukes til å
paralysere byttet (eller til forsvar som hos biene);
(2) Stikk, insekters gjennomtrengning av huden
med en stikkebrodd, eller det å såre, stikke og

STING RAY: Piggrokke, piggskate (navnene
skate og rokke går om hverandre på norsk);
piggrokker er én (Myliobatiformis) av fire ordener,
og som kjennetegnes av én eller flere pigger på
halen som de bruker til forsvar (tidligere gruppert
sammen med de ekte rokkene (Rajiformis, som
omfatter alle de 7 norske artene), men utgjør nå
en egen monofyletisk gruppe).
STIPE: Kort stilk hos en plante eller sopp;
bladstilk, stilken som fester et blad til stengelen
(stalk), eller stilken til en fruktknute (Se: Pistil),
eller stilken som bærer sporekapselen hos sopp.
STIPIFORM: Det å ligne en stilk, stengel eller
strå.
STIPITATE: Det å ha en stilk.
STIR: (1) Røre, sette i bevegelse, f.eks. avkjøle
en væske eller blande inn en væske ved hjelp av
en rørepinne; (2) Forstyrre eller forandre den
relative posisjonen til enkeltdeler (partikler)
(spesielt ved hjelp av sirkulære bevegelser); (3)
Stir up, forstyrre, vekke, få til å røre på seg; (4)
Egge, anspore, oppmuntre; (5) Irritere (bevisst);
(6) Reise opp, bringe opp til debatt; (7) Bringe
fram, fremkalle (f.eks. fra hukommelsen).
STIRP: (1) En utviklingslinje som stammer fra en
felles stamfar, eller den totale sum av alle
nedarvede (genetiske) egenskaper; (2) En
gruppe organismer tilsvarende (mer eller mindre)
en overfamilie; (3) En planterase, varietet.
ST. JOHN’S WORT: Perikum, perikumslekten
(Hypericum), en slekt i perikumfamilien (Clusiaceae eller Hypericaceae) med flerårige,
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blomstrende urter. Slekten omfatter ca. 400 arter,
hvor fem er viltvoksende i Norge (prikkperikum,
firkantperikum, lodneperikum, bergperikum og
fagerperikum). I Tyskland benyttes perikum som
medikament mot depresjoner (der selges det mer
av denne urten enn alle andre antidepressive
midlene tilsammen). Perikum har i århundrer
vært benyttet til krydring (og farging) av brennevin.
STM: Forkortelse for: Se: Scanning Tunelling
Microscope.
STOAT: (1) Røyskatt (Mustela erminea), et lite
rovpattedyr i mårfamilien (Mustelidae); (2)
Hermelin (røyskattskinn).
STOCHASTIC: (1) Stokastisk, som involverer
tilfeldigheter (sjanse); (2) Det å ha en tilfeldig
sannsynlighetsfordeling eller mønster som kan
analyseres statistisk, men som involverer gjetninger (conjectures) og sannsynligheter (probabilities); tilfeldige forekomster av individuelle
hendelser eller elementer i en dynamisk (tidsavhengig) prosess, statistisk beskrevet (stokastisk
beregnet, stokastisk simulert). Stokastisitet er
egenskapen et system (prosess, modell) har hvis
dets nøyaktige tilstand på et senere tidspunkt er
uforutsigbart. Et system betegnes stokastisk hvis
det inntreffer med en kjent, estimerbar sannsynlighet (hyppighet), men uten at man kan si når
det vil inntreffe. Det vil si at stokastiske prosesser
innen statistikk, har en sannsynlighetsfordeling
hvor det er en viss grad av sjanse til stede i
motsetning til en deterministisk prosess (ikkestokastisk prosess). Stokastisk analyse er en
statistisk kalkulering av sannsynlighetene for at
hyppigheten eller frekvensen av observasjoner
eller hendelser er større eller mindre enn hva ren
sjanse skulle tilsi. Se: Conficence limits og
Deterministic.
STOCHASTIC EFFECT (Random function,
Random process, Stochastic process). Stokastisk effect, tilfeldig effekt, en prosess som er et
resultat av tilfeldig adferd i det som gir eller
genererer prosessen; prosessen involverer et
visst element av tilfeldigheter, uforutsigbarhet
(randomness). Når det gjelder skadelige helseeffekter av et legemiddel, skjer det pga.
tilfeldigheter (slump) (generelt uten et terskelnivå
for dosen) der sannsynligheten er proporsjonal

med dosen, men der alvorlighetsgraden er
uavhengig av den. Se: Deterministic effects og
Stochastic.
STOCHASTIC MODEL: Stokastisk modell,
matematisk modell som tar i betraktning variabiliteten (uforutsigbarheten) i én eller flere av
modellens parametere eller variabler. Forutsigelsene fra modellen gir derfor ikke et enkelt
estimat, men en sannsynlig fordeling av mulige
estimater; modellen forsøker å beskrive (reprodusere) sekvensen av hendelser som sannsynligvis vil skje i virkeligheten. Se: Deterministic
model.
STOCK: (1) Sammensatt organisme, en koloni
av zooider (Se: Zooid); (2) Innen avl, stammen
(familien, rasen, stokk, strainen) av dyr eller
planter som nedstammer fra samme opphav. For
eksempel en fiskepopulasjon i et vann, elv eller
under en spesiell sesong som ikke parer seg
med noen annen populasjon som gyter på et
annet sted eller på samme sted til en annen tid
(sesong) (breeding stock, pedigree stock; Se:
Strain); (3) Stamfar, forfader, den opprinnelige
forløperen for en slektslinje, eller avkommet fra
en en felles stamfar, f.eks. de seksuelle individene som andre individer stammer fra
aseksuelt. (4) Innen hagebruk, planten (podestammen, morplanten) som mottar et transplantat
(graft); (5) Lager, forråd akkumulert til senere
bruk; (6) De totale vareproduktene hos en
produsent eller kjøpmann; (7) Husdyrbestanden
(livestock) på et gårdsbruk, eller fisk (akvatiske
dyr) i et oppdrettsanlegg, eller en populasjon av
ville dyr; (8) Hovedstammen i et tre eller annen
plante, eller stammen der det settes inn en
podekvist; (9) Råmaterialet som noe er laget av;
(10) Stokk, en opprett ting, spesielt bærende
struktur; (11) Kolbe, tre, metall eller plastikkenden på et våpen som patronkammeret og løpet
er festet til; (12) Stangen, håndtaket på en
fiskestang, pisk eller arbeidsredskaper; (13)
Status, en persons omdømme, anseelse,
renommé; (14) Pengene investert i en bedrift
eller firma
STOICHIOMETRIC: Stoichiometrisk, kjemiske
reaksjoner der reaktantene reagerer med
hverandre i enkle, hele forholdstall og som gir en
eksakt, fiksert proporsjon mellom grunnstoffene.
For eksempel i karbondioksid (CO2) er det
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stoichiometriske forholdet mellom karbon og
oksygen 1:2. Stoichiometriske mengder gir en
balansert kjemisk reaksjon uten at det blir noe
overskudd av reaktantene eller produktene.
STOLON: Utløper, vevsstreng eller vevskanal på
bakken som binder medlemmene sammen i en
koloni og som kan produsere nye planteskudd
ved enden eller ved ledd som berører bakken.
Visse planter som f.eks. jordbær, kan formere
seg på denne måten.
-STOM- (-stomato-, -stoma-, -stomo-): Affiks
som betyr munn.
STOMA (Stomate, pl. Stomata): (1) I anatomien, liten åpning i en membranoverflate; (2)
Innen zoologi, munn-lignende åpning, f.eks.
munnhulen hos rundmark; (3) En kirurgisk laget
åpning, f.eks. en åpning opprettet i bukveggen;
(4) Spalteåpning, luftspalte, en av de mikroskopiske åpninger (porer) i epidermis på planter,
stilken eller bladene (spesielt på undersiden),
hvor molekyler i gassform (karbondioksid og
oksygen for henholdsvis fotosyntesen og
respirasjonen) kan utveksles mellom planten og
omgivelsene (atmosfæren). Spalteåpningene kan
åpnes og lukkes avhengig av luftfuktigheten, ved
hjelp av to spesialiserte epidermale celler ved
porekanten. Åpne spalteåpninger er hovedårsaken for plantenes vanntap på grunn av
transpirasjonen. Generelt har alle planter, unntatt
lav, stomata i deres sprofytt-stadium.
STOMACH: Mage, magesekk, den sekk-lignende
utvidelsen av den fremre del av tarmkanalen
(alimentary canal) etter spiserøret (oesophagus),
før tynntarmen (small intestine) og under mellomgulvet (diafragma). Magen er et muskulært organ
der veggen inneholder glandulære celler som
sekrerer magesafter (gastric juice), og benyttes
for matlagring og mekanisk og kjemisk nedbrytning av føden. Hos virveldyr sekreres HCl og
pepsin i magen som starter fordøyelsen av
proteinene. Spiserøret leder til magen gjennom
en lukkemuskel (cardiac sphincter), fra magen
går innholdet til tolvfingertarmen (duodenum)
også gjennom en lukkemuskel (pyloric sphincter).
Hos fugler danner den fremre delen av magen en
kjertelmage (proventriculus) og den bakre delen
av magen en muskelmage (gizzard). Hos
drøvtyggere som kyr og sauer, er magen inndelt i

fire kamre for å lette fordøyelsen av cellulose
spesielt ved hjelp av bakteriene som lever i et av
kamrene.
STOMATE: Hull, gap, pore, spalteåpning, som
bærer en munn eller et cytostom. Se: Cytostome
og Stoma.
STOMATO-: Se: -stom-.
STOMATITIS: Inflammasjon av vevet i munnen.
STOMO-: Se: -stom-.
STOMODAEUM: Stomodaeum, den fremre del
av tarmen der tarmveggen består av ektodermalt
vev som er buktet inn fra munnpartiet. Hos
pattedyr går stomodaeum helt til inngangen til
magesekken.
STONE: (1) Sten, stein, en bit naturlig hardt
mineral, et lite fjell-, bergstykke eller sedimentpartikkel som er større enn 20 mm i diameter.
Generelt brukes sten bare som et suffiks
(sandsten, kalksten). Stone age, stenalderen,
perioden fra siste del av Pleistocen da
mennesket begynte å tillage og bruke
stenredskaper og til etter istiden, men før
bronsealderen (Se: Sediment particle size): (2)
Edelsten, verdifull sten, smykkesten (gem); (3)
Milesten, milestolpe, milepæl (milestone), (4)
Gravsten, gravmonument (gravestone, tombstone); (5) Slipesten (grind-stone); (6) Belegningssten (paving stone); (7) Hagelkorn, noe som
ligner en sten i hardhet (hailstone); (8) Innen
botanikk, sten, det harde skallet som dekker frøet
i visse frukter (kirsebær, plomme, fersken); (9)
Innen medisin, mineralkorn (konkresjon) i et
organ, slik som nyrer og galleblære (nyresten,
gallesten, kalkulus); (10) Kampesten, bergart,
fjell, klippe.
STOOL: (1) Avføring, ekskrementer utskilt fra
tykktarmen; (2) Toalettsete; (3) Lav benk for for å
hvile føttene eller knærne når man sitter eller
kneler; (3) Innen botanikk, rotstokk som danner
rotskudd, eller utvekstene fra en slik rotstokk.
STOOP: (1) Bøye seg, bøyning, foroverbøyd
stilling, å bøye kroppen forover og nedover (ofte
samtidig med å bøye knærne); (2) Lute, stå eller
gå med en foroverlutende holdning av hodet eller
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overkroppen; (3) Gi etter, nedlate seg, underkaste seg, synke fra en overlegen eller overordnet rang, status eller verdighet; (4) Nedslag,
stupe, dykke raskt nedover (vanligvis en rovfugl
som stuper for å slå et bytte).
STOP CODON (Termination codon): Stopp
codon, triplett av nukleotider på et mRNA molekyl
som avslutter translateringen av den genetiske
koden. Stopp codonet koder ikke for aminosyrer
da det ikke finnes noen anti-kodon som passer
slik at prosessen med å bygge opp en
polypeptid-kjede, stopper ved stopp kodonet. De
tre stopp kodoner er: UGA, UAA og UAG. Se:
Nonsense codon, Start codon og Translation.
STORAGE: (1) Oppladning, det og ladde opp;
regenerere et batteri; (2) Datalager, computer del
som lagrer informasjon for senere opphenting.
Storage time, lagringstid, generelt den tiden som
data kan lagres i en eller annen lagringsenhet
(storing device) uten signifikant tap av informasjon; 3) Lager, lagerrom, magasin, sted for å
lagre materiale, prøver eller varer; (4) Det å lagre
materiale eller den tilstand å være lagret.
STORE: (1) Lagre, oppbevare, legge bort, akkumulere, proviantere, fylle; (2) Forråd, proviantlager, et sted for lagring av ting for senere bruk
når det er behov; (3) Stores, utstyr, tilbehør eller
mat lagret of en institusjon eller militær enhet,
eller stedet der det er lagret; (4) Minnelagret i en
computer; (5) Butikk, uansett størrelse, eller en
stor forretning (butikklokale) som selger forskjellige nødvendighetsartikler.
STOREY: Horisontalt lag av en gitt høyde innen
et stratifisert plantesamfunn.
STORM: (1) Storm, uvær, tordenvær, atmosfæriske forstyrrelser med sterke vinder, ofte
kombinert med regn, snø eller annen form for
nedbør, og også ofte lyn og torden (2) Storm
(whole gale), vinder med hastigheter fra 41 til 63
km i timen (Se: Beaufort scale og Wind); (2)
Storm, regn av prosjektiler, kuler og missiler; (3)
Stormangrep, et kraftig og plutselig angrep på et
befestet sted; (4) Storme, rase, politisk eller
sosial omveltning, en storm av protester; (5)
Sterkt og kraftig emosjonelt utbrudd, opphisselse,
tårestorm.

STORM SURGE: Stormflo, den midlertidige
økning (spesielt lokalt) i havnivået pga. ekstreme
meteorologiske forhold, lavt atmosfære trykk i
kombinasjon med sterk og langvarig vind, og det
til nivåer over det som forventes basert på
tidevannsvariasjonene på et gitt sted til en gitt tid.
STOUT: (1) Stor, fet, tykkfallen, korpulent; (2)
Solid, kraftig, sterk i struktur eller substans; (3)
Tapper, modig og resolutt i besluttsomhet; (4)
Sta, ukompromissløs; (5) Sterk smak eller aroma.
S.T.P. (Standard temperature and pressure,
N.T.P.): Forkortelse for: Standard temperatur og
trykk.
STRAGGLE: (1) Vandre adspredt, spre seg,
bevege seg sakte, streife om; (2) Vandre sin
egen vei, skille lag fra andre, saktne slik at man
havner etter dem i front; (3) Vokse vilt, spredt
utover på en uregelmessig måte, rotete, uryddig.
STRAIN (str.): (1) Slag, sort, type, arvet, medfødt
karakter, kvalitet eller disposisjon; (2) Innen
taksonomi, strain, stamme (stock), isolat (isolate),
linje (breed), biologisk rase (biological race),
selektivt innavlet eller naturlig utviklet stamme av
organismer; en undergruppe innen en art som
utgjør én eller flere populasjoner med karakteristiske biologiske trekk (fysiologiske, vanligvis
ikke morfologiske trekk), men som ikke er
genetisk forskjellig nok til å være klassifisert til
art/underart. Hos parasitter karakteriseres
strainer gjennom forskjeller i vertspreferanse,
infektivitet, virulens, sykdomssymptomer (kliniske
manifestasjoner) og mottagelighet mot kjemoterapi (dvs. karakterer av epidemiologisk betydning) (Se: Cultivar, Forma specialis, Morph,
Race, Species, Subspecies, Type strain og
Variety); (3) Innen mikrobiologi, homogene
kulturer (eller celler) av felles opphav som er like;
genetisk lik vil si en ren kultur av organismer som
utgjør avkommet fra en enkelt forelderorganisme
(tilsvarende klon); (4) Skade eller svekkelse ved
misbruk; overstrekk, forstuvning; (5) Fysisk
deformasjon av et legeme i form eller volum
påført gjennom en ytre kraft eller stress (Se:
Stress); (6) Sikting, filtrering, det å passere
gjennom en sil, et dørslag (Se: Sieve), eller det å
fjerne gjennom filtrering; (7) Press, belastning,
påkjenning, det å røyne på; sinnstemning
(mood), temperament (temper).
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STRAINER: Se: Sieve.
STRAIN STABILITY: Strain stabilitet, et mål på
stabiliteten i den genetiske konstitusjon gjennom
generasjoner av avkom fra en enkelt celle eller
stamme.
STRAND: (1) Strand, landgrensen mot vann
(shore, beach); (2) Strande, sette på land, kjøre
på land, grunnstøte; (2) Det å bringe eller forlate
noen i en hjelpeløs og vanskelig posisjon; (3)
Tråd, streng (snor), fiber.
STRANDLINE: Strandlinjen, linjen på stranda
som består av oppskylte tangrester og annet
materiale som avsettes ved høyvann og som
viser havnivået ved flo.
STRANGE: (1) Ukjent, ufamiliært, ikke tidligere
kjent, hørt eller sett; (2) Fremmed, ikke innfødt
eller som naturlig hører til et sted; av eksternt
opphav, slag eller karakter; (3) Rar, merkelig,
underlig, besynderlig, forskjellig fra det ordinære,
vanlige eller forventede (odd; strange behavior,
strange person, strange sound), (3) Ukomfortabel, ikke helt godt eller riktig; (4) Uvant, det som
er uvanlig.
STRANGULATE: Kvele, strangulere, strupe.
Strangulated, blokkert, forminsket, forkortet,
komprimert; holdt inne.
STRATEGY: Strategi, levemåten (way of life),
mekanismene eller «planen» en organisme eller
en gruppe av organismer har for å overleve
under spesielle, gitte betingelser; tidligere brukt
om levemåten generelt (f.eks. reproduksjonsstrategi og furasjeringsstrategi). Innen sosiobiologi har begrepet etterhvert blitt knyttet til den
matematiske del av spillteorien (Se: Game
theory), dvs. den adferdsmessige plan en
organisme har for valg mellom beslutninger
(handlinger) med tanke på de resultatene de forskjellige avgjørelsene vil måtte medføre. Innen
evolusjonsbiologi er spillteoriene spesielt opptatt
med i hvilken grad strategiene en art har for å
mestre konflikter mellom individer eller grupper,
er evolusjonært adaptert og kan forklares ut fra
naturlig seleksjon. En kompliserende faktor er at
den enkeltes valg også i større eller mindre grad
er avhengig av andres valg. Hvis én strategi er
overlegen alle andre, kalles denne for en

evolusjonær stabil strategi (Se: ESS). Se: Sociobiology.
STRATH: Dalføre, bred elvedal.
STRATIFICATION: (1) Stratifisering, organiseringen av visse komponenter i horisontale lag
(strata); (2) Innen biogeografi, arrangeringen av
planter horisontalt i forskjellige vegetasjonslag;
(3) Innen geologi, strukturen til de horisontale
lagene som er dannet gjennom sedimentering i
vann eller vulkansk aktivitet; (4) Innen jordbunnslære, arrangeringen av horisontal lag (horisonter) i jordbunnen; (5) Innen hydrologi / oseanografi, dannelsen av distinkte lag, sjiktninger i
vann (Se: Stratification of lakes og Thermocline).
Lagene karakteriseres ved at varmt vann
befinner seg øverst, kaldt vann på bunnen med
et overgangslag (termoklin) imellom som er mer
eller mindre stasjonært og innelukket. Spesielt
bunnlaget kan under spesielle forhold få
oksygenmangel, bli anaerobisk og få såkalt
råttent vann og stikkende lukt (H2S dannelse) på
grunn av de nedbrytende aktivitetene til de
anaerobe organismene (Se: Stratification of
lakes).
STRATIFICATION OF LAKES (Lake classification): Stratifisering av vann, oppdelingen av
en vannmasse i forskjellige lag, sjikt, med ulike
fysikalske og kjemiske egenskaper, f.eks. i
temperatur, oksygen- og saltinnhold. I finnsjøer
refererer stratifisering spesielt til sjiktningen i
forbindelse med årets sesonger og vannsirkulasjonen. Om våren når isen smelter, varmes
overflatelaget (epilimnion) opp, blir tyngre (vann
er tyngst ved 4oC) og sirkulerer (vårsirkulasjonen)
noe som gir samme vanntetthet fra topp til bunn
og dermed tilnærmet samme temperatur i alle
dyp (4oC). Vårsirkulasjonen medfører at (også
med hjelp av vinden) bunnvannet (hypolimnion)
får ny tilførsel av oksygen mens næringssalter
bringes opp fra bunnen til de øvre vannlagene
med det resultat at oksygen og næring blir jevnt
fordelt i vannmassene. Varigheten på denne vårsirkulasjonen er avhengig av vanndybden, vindpåvirkningen og solinnstrålingen. Utover våren og
sommeren vil vannet varmes videre opp, bli
lettere og dermed legge seg som et lokk over det
tyngre bunnvannet som vil fortsette å holde 4 oC.
Døgnvariasjoner i temperatur og vind vil da
omrøre overflatevannet mens det kalde bunn-
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vannet (hypolimnion) forblir i ro som medfører en
såkalt sommerstagnasjon som kan vare til sent
utpå høsten. Det kan gi oksygenmangel i
hypolimnion og medføre at frigjorte næringssalter
forblir i dette bunnlaget. Planktonveksten i
epilimnion etter vårsirkulasjonen, vi da avta
ettersom næringssaltene forbrukes. Mellom
epilimnion og hypolimnion dannes det en sone
med et markert temperaturfall, den såkalte
termoklinen (sprangsjiktet, metalimnion, Se:
Metalimnion), et område der per definisjon,
temperaturen avtar mer enn 1oC per meter.
Utover sommeren da vannet oppvarmes videre,
blir termoklinen liggende dypere og dypere. Mot
høsten og vinteren med kaldere vær, avkjøles
epilimnion, blir tyngre, synker og varmere vann
stiger opp, noe som igjen medfører at
vannmassene sirkulerer (høstsirkulasjonen) og
frakter oksygen til dypområdene og næringsstoffer oppover i vannmassene og vi får en ny,
men mindre oppblomstring av planteplanktonet
enn på vårparten da lyset nå er svakere. På
vinteren når vannet er rundt 0oC og kaldere, er
det lettere og holder seg i de øvre vannmassene
med det resultat at vi får en vinterstagnasjon. Om
vinteren er oksygentilgangen mer normal da den
bakterielle nedbrytning og respirasjon har avtatt
ved lav temperatur. På basis av denne
sesongmessige sirkulasjonen, kan innsjøer
klassifiseres i forskjellige typer: (a) Dimiktisk
(dimictic), innsjøer med to sirkulasjonsperioder,
vår og høst (som beskrevet over), (b) monomiktisk (monomictic), innsjøer med én sirkulasjon
om året. Disse vannene kan enten være av den
kalde typen som aldri overstiger 4oC (som i polarstrøk) eller den varme typen der temperaturen
alltid er over 4oC (som i tempererte og
subtropiske områder), (c) polymiktisk (polymictic),
innsjøer som gjennomløper en kontinuerlig
sirkulasjon med bare korte perioder med
stratifisering eller sjiktning (stagnant) vann, (d)
oligomiktisk (oligomictic), innsjøer med en sakte
sirkulasjon, dvs. temperaturmessig stabilt vann,
(e) meromiktisk (meromictic), innsjøer der det er
en permanent stratifisering pga. kjemiske
forskjeller i hypo- eller epilimnion og hvor bare
det øvre laget har sirkulasjon av vannmassene,
mens laget under får et stagnerende, anaerobisk
vann rikt på sulfider (et delvis blandet overflateog bunnvann kan forekomme), og (f) holomiktisk
(holomictic), innsjøer der overflate- og bunnvannet er totalt blandet. På basis av innsjøenes

tilblivelse, omgivelser (geomorfologi) og sirkulasjonsforhold, kan de klassifiseres i tre typer: (a)
Oligotrofe (oligotroph) innsjøer, vann som er
dype, næringsfattige (i fosfor, nitrogen og
kalsium) med lite organisk materiale, men er rike
på oksygen i alle vannlag. Oligotrofe vann er
relativt unge, dype, og karakterisert ved en smal
litoral- og sublitoralsone, men omfattende
profundalsone, (b) eutrofe (eutroph) vann, relativt
grunne innsjøer som er rike på næringsstoffer, og
som om sommeren kan få oksygenunderskudd
eller en total mangel på oksygen i hypolimnion,
(c) dystrofe (dystroph) vann, innsjøer som har et
høyt innhold av humussyrer (myrvann), og også
mye fosfor, nitrogen, kalsium og organiske
stoffer, men diversiteten og veksten av organismer er begrenset pga. det høye humusinnholdet, (d) mesotrofe (mesotroph) vann,
innsjøer med en middels mengde av næringsstoffer og en moderat produksjon av organisk
materiale, og (e) spesielle innsjøer, vanntyper
som omfatter f.eks.: Saltsjøer i ørkenområder,
vulkanske vann, dammer med stor litoralsone og
små eller manglende limnetisk sone og profundalsone, kunstige dammer, temporære dammer,
og vann i polare områder. Se: Lake classification,
Stagnant og Stratification.
STRATIFIED (Stratiform): Stratifisert, lagdelt,
som består av flere lag (strata). Lagdeling
(stratification) refererer til arrangementet av
lagene på jorden eller i atmosfæren.
STRATIGRAFIC CRITERION: Innen kladistikk,
en metode for karakterpolarisering der en
betrakter karakteruttrykket man finner i det eldste
fossile taksa, som plesiomorfisk. Se: Plesiomorphy.
STRATIGRAPHIC DATING: Stratigrafisk datering, etableringen av en (relativ) kronologisk
tidsrekke på forskjellige lag (strata) i jorden,
basert på antagelsen at de nederste lagene ble
dannet først og derfor er eldre, de øvre lagene,
senere, og dermed yngre. Omveltninger av
jordlagene, kan forstyrre bildet. Metoden gir ikke
absolutte dateringer hvis ikke metoden brukes
sammen med en eller annen geofysisk klokke.
STRATIGRAPHIC RANGE: Stratigrafisk utbredelse, utbredelsen av et takson over geologisk tid, bestemt gjennom taksonets opptreden i
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lag (strata) i jorden av kjent geologisk alder. Se:
Range.
STRATIGRAPHY: (1) Arrangeringen av lag
(strata); (2) Innen geologi, stratigrafi, studiet av
geologiske berglag med hensyn til deres vertikale
og horisontale (geografiske) utbredelse, opprinnelse, sammensetninger og kronologiske suksesjon og orden; spesielt opprinnelsen og alderen
på sedimentære avsetninger.
STRATOPAUSE: Stratopause, overgangssonen
mellom stratosfæren og mesosfæren; stratosfærens øvre grense. Se: Stratosphere.
STRATOSPHERE: Stratosfære, den øvre del av
en planets atmosfære, over troposfæren og
under mesosfæren, avgrenset med tropopausen
under og stratopausen over. Stratosfæren er i
motsetning til troposfæren under, karakterisert
ved en relativ konstant temperatur og horisontale
luftstrømmer. For jorden vedkommende varierer
stratosfærens høyde fra 8 til 20 km, mens den
øvre grensen ligger på fra 50 til 80 km. Temperaturen øker med høyden i dette området, fra ca. 57oC i tropopausen til fra 0oC til +10oC i
stratopausen (Se: Stratopause). En stor del av
atmosfærens ozon befinner seg i stratosfæren,
men meget lite vanndamp og aerosoler. Se:
Atmospheric layers.
STRATUM (pl. Strata): (1) Nivå, stratum, horisontalt lag av et eller annet materiale, spesielt ett
av flere parallelle lag arrangert over hverandre;
(2) Ett av et antall lag, nivåer eller avdelinger i et
organisert system; (3) Innen geologi, et lag av
sedimentære bergarter med karakterer som gjør
at det kan skilles fra andre lag; et lag med en
karakteristisk mineralologisk sammensetning og
eventuelt fossilt innhold, som skiller det fra de
andre nærliggende lagene; (4) Innen meteorologi, ethvert av de horisontale lagene i
atmosfæren (Se: Atmospheric layers); (5) Innen
botanikk, horisontalt vegetasjonslag innen et
vertikalt stratifisert plantesamfunn; (6) Innen
biologi, hudens ytre, vannresistente hornlag
(epiththelial stratum, stratum corneum), det døde
laget av keratiniserte celler som danner laget i
pattedyrenes epidermis mellom det ytre miljø og
det levende underliggende hudvev; (7) Sosialt
lag, et lag av mennesker med samme sosiale,
kulturelle og økonomiske status.

STRATUM GERMINATIVUM: Epidermens (hudens) innerste lag, sammensatt av søyleformede
epiteliale celler som deler seg og erstatter det
ytre laget ettersom det slites bort. Stratum
granulosum ligger utenfor stratum germinativum
og stratum lucidum utenfor dette igjen, men
under stratum corneum (Se: Stratum).
STRAW: (1) Strå, ett eller flere stykker av naturlig
eller kunstig strå-lignende materiale; (2) Gress,
halmstrå, halm, plantemateriale som mat eller
underlag for husdyr (eller matter, dørmatter); (3)
Sugerør; (4) Noe av minimal verdi eller
betydning; noe for lite til understøttelse i krisesituasjoner.
STRAWBERRY: Jordbær (Fragaria), fruktene
eller plantene i Fragaria som hører til rosefamilien (Rosaceae). Jorbær er en falsk frukt
(hjelpefrukt) dannet av den oppsvulmede, kjøttfulle blomsterbunnen som på utsiden har smånøtter (frøene). Den moderne jordbærplanten er
krysninger mellom europeiske og amerikanske
jordbær, og som er videreutviklet til tusenvis av
varianter tilpasset ulike klima og smaksegenskaper.
STRAY: (1) Streife (om), flakke om, bevege seg
rundt uten mål og mening (wander); (2) Fare vill,
forville seg, gå seg bort; forvillet dyr; (3) Rømling,
bevege seg bort fra en gruppe; avvik fra en viss
kurs; flykte fra etablerte, strenge grenser; (4) Bli
ledet uten noen tilsynelatende hensikt eller
formål; (5) Handle motsatt av passende oppførsel
og moral; (6) Villfarelse, det å bli desorientert,
avledet fra et emne eller tankerekke.
STREAM: (1) Bekk, elv, strøm, lite og smalt
vassdrag, strøm av vann eller materie (partikler)
på jorden, eller luft eller gass i atmosfæren; (2)
En kontinuerlig suksesjon av hendelser, ord eller
digitale data i form av lyd eller bilder som
kommer en etter den andre og vanligvis på en
konstant og forutsigbar måte; (3) Ting eller en
folkegruppe som beveger seg kontinuerlig i
samme retning; (4) Lysstråle; (5) De herskende
holdingene i en gruppe; (6) Gruppe av samme
alder og evner som blir undervist.
STREAM GAUGING: Strømmåling, måling av
vannhastigheten, dybden og bredden i en elv for
å kunne korrekt beregne elvens vannføring.
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Strømmåling utføres enten elektronisk med et
akustisk dopplerinstrument som beregner
vannhastigheten ut fra hastigheten på partikler
oppløst i vannet, eller med et hydrologisk flygel,
et mekanisk instrument med propell der
rotasjonen på propellen (flygelet) er proprosjonal
med vannhastigheten, eller ved bruk av en
saltfortynningsmetode med måling av vannets
ledningsevne (som har et lineært forhold til
saltkonsentrasjonen) etter at man har tilført en
kjent mengde salt godt oppstrøms målingsstasjonene så saltet blir godt blandet med vann.
Desto flere vannføringsmålinger jo bedre data
(mer presis kurve), best er minumum 12 til 20
målinger per stasjon ved forskjellige vannføringer
fra lavvann til flom.
STREAMLINED: (1) Strømlinjeformet, en form
designet for å gi minst motstand ved bevegelse
gjennom væske eller luft, eller det å designe en
gjenstand med elegante, grasiøse linjer; (2) Det å
øke effektiviteten av et system eller organisasjon
gjennom forenklinger eller hurtigere og enklere
arbeidsmetoder; gjøre en prosess mer strømlinjet.
STREET VIRUS: Vill-type, en virulet strain av et
virus i en person eller dyr som er naturlig infisert.
STREP THROUT: Sår hals, en infeksjon som
skyldes bakterier (Streptococcus pyogenes).
STREPTICEMIA (Blood poisoning): Systemisk
blodinfeksjon pga. patogene mikroorganismer,
spesielt bakterier som stammer fra en kjent kilde,
og som medfører feber og frysninger. Se: Sepsis.
STREPTO-: Prefiks som betyr snodd, flettet,
vridd.
STREPTOBACILLARY FEVER (Rat-bite fever,
Haverhill fever, Epidemic arthritic erythema):
Bakteriesykdom (Streptobacillus moniliformis,
Spirillum minus) som smitter mennesket gjennom
bitt av rotter og via forurenset vann og melk.
Bakterien forekommer over hele verden.
STREPTOCOCCAL: Forårsaket av eller er relatert til streptokokker. Se: Streptococcus.
STREPTOCOCCUS: En slekt av vidt utbredte
Gram-positive, ubevegelige og fakultative

anaerobe bakterier (cocci) som danner lange
kjeder (eller cellepar) som ikke danner sporer.
Mange streptokokker er saprotrofe og lever hos
både mennesket og dyr som harmløse
kommensaler på huden eller mukøse membraner, særlig i respirasjons- og tarmsystemet.
Streptokokker som forekommer spesielt i
forskjellige melkeprodukter, tilhører alle i større
eller mindre grad menneskets normale fauna og
flora, men enkelte er parasitter og kan forårsake
meget alvorlige sykdommer som f.eks. S.
viridans (endocarditis). Slekten omfatter ca. 20
arter, f.eks. S. acidominimus (i munnen hos
mennesker sammen med en rekke andre
streptokokker), S. zooepidemicus, S. viridans, S.
foecalis. S. pneumoniae (pneumokokkus) som
normalt er til stede i menneskets øvre luftveier, er
den vanligste årsak til lungebetennelse (Se:
Pneumococcal pneumonia). En spesielt hissig
variant av streptokokk A kalles dødsbakterien da
den er kjøttetende og livstruende da den raskt
kan ødelegge kroppsvevet. S. pyogenes gir
skarlagensfeber (Se: Scarlet fever); det er også
registrert en gul stafylokokk som er resistent
ovenfor methicillin (MRSA: Methicillin Resistant
Staphylococcus aureus) og en del andre
antibiotiske stoffer. Det forekommer til og med en
del varianter av denne bakterien som er resistent
mot alle kjente antibiotiske stoffer; med andre
ord, bakterien kan ødelegge, destruere det
antibiotiske stoffet.
STREPTOCOCCOSIS: Streptokokkose, refererer
til en hvilken som helst streptokokk infeksjon. Se:
Streptococcus.
STREPTODERMATITIS: Streptokokk infeksjon i
huden. Se: Streptococcus.
STREPTOMYCIN: Streptomycin, antibiotikum
(aminoglykosid) som produseres av en bakterie,
Streptomyces griseus. Streptomycin benyttes
under behandling av tuberkulose og som et
soppmiddel i jordbruket. Streptomycin er en
inhibitor av proteinsyntesen. Se: Antibiotics.
STRESS: (1) Fremheve, understreke, ettertrykke,
legge ettertrykk på, legge vekt på, betone (Se:
Emphasis og Weight); (2) Stress, enhver faktor
som forstyrrer likevekten i et system (Se: Strain
og Pressure); (3) Press, kraften som benyttes
når en kropp eller kroppsdel presses mot noe,
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trykkes sammen eller vris, eller deformasjonen
forårsaket av et slikt press; (3) Innen biologi,
stress, trykk, spenning, belastning, enhver fysisk,
kjemisk (fysiologisk) eller følelsesmessig (psykologisk) forstyrrelse i den normale likevekten i en
organisme som går ut over funksjonen, trivselen,
velværet og sunnheten. Stress kan være en
sosial, følelsesmessig belastning og reaksjon på
visse miljømessige stimuli (stressorer), som
forstyrrer kroppens normale likevekter og
funksjoner og som dermed kan føre til
begrensninger i adferdsutfoldelse, vekst og
reproduksjon hos organismen (eller hele populasjonen). Stressorer kan omfatte miljøfaktorer som
virker på kroppen, som varme, kulde, mangel på
mat, vann eller oksygen, giftstoffer eller
infeksjoner, eller være et resultat av tanker og
sosialt stress, eller sosiale konfrontasjoner eller
konflikter på grunn av f.eks. for høy populasjonstetthet. Slike belastninger fra omgivelsene
kan gi karakteristiske hormonelle, fysiologiske
eller nervemessige forandringer. Generelt
medfører en stressituasjon først en alarmreaksjon som omfatter en rekke fysiologiske
forandringer som hos virveldyr omfatter aktivering
av binyremargen gjennom det sympatiske
nervesystemet, med produksjon av hormonene
adrenalin og noradrenalin som igjen medfører en
rekke forandringer som f.eks. nedsatt tarmaktivitet, økning i hjertefrekvens, blodsukkernivå
og blodtilstrømning til skjelettmuskulaturen, og
klargjøring av kroppen til flukt eller forsvar.
Reaksjonen tilsvarer det såkalte flukt-eller-forsvar
syndromet (flight-and-fight response). Men
vedvarer stressituasjonen kan alvorlige negative
konsekvenser oppstå, da stressorene fører til økt
sekresjon av hormoner fra binyrebarken som
leder til inhiberinger av hormoner som normalt
frigjøres fra skjoldbruskkjertelen og gonadene.
Det kan gi depresjoner og sykdommer som f.eks.
magesår; slike forandringer refereres til som GAS
syndromet (Se: General Adaptation Syndrome).
Genetiske forskjeller mellom individene og de
erfaringer som tidligere er gjort, medfører at
reaksjonen hos forskjellige individer utsatt for
samme stressor, kan variere. Sosialt stress er
vist å kunne medføre hos forskjellige dyrearter,
fysiologiske virkninger som redusert fertilitet hos
hannen (fekunditet hos hunnen), økt barnedødelighet,
forsinket
kjønnsmodning
eller
adferdsmessige forandringer som redusert evne
til læring, reduksjon i foreldreomsorg, barnedrap

og til og med kannibalisme (Se: Negative
feedback); (4) Innen mekanikk, det fysiske stress
eller spenninger i et system eller objekt som
tidligere var i likevekt. Stress kan sees på som de
kreftene som påføres objektet eller de kreftene
som objektet motvirker presset med (kreftene per
enhetsareal i et objekt eller legeme som reaksjon
på en ytre påført kraft som forsøker og forandre
eller deformere objektet eller legemet). To krefter
som virker mot hverandre (compressive stress)
er den enkleste form for stress. Andre former for
stress er: Krefter som virker fra hverandre
(tensional stress), i vinkel til hverandre (tangential
stress) eller hydrostatisk (hydrostatic stress) som
når et objekt er senket ned i en væske. Et
materiale påført stress, er med andre ord, utsatt
for en belastning eller spenning; (5) Den relative
styrken som en lyd (ord, frase, strofe, stavelse)
gis under tale; den relative betoning av lyd.
STRESS AVOIDANCE: Stressunnvikning, preventiv adferd for å slippe stressreaksjoner basert
på egen erfaring og selvinnsikt med en tidligere
tilsvarende stressituasjoner. Blir færre stresshormoner utskilt får kroppen større muligheter til
raskere å hente seg inn. Stressbeskyttelse kan
omfatte både fysiske, kjemiske eller metabolske
barrierer. Se: Stress, Stress resistance og Stress
tolerance.
STRESS HYPOTHESIS: (1) Stresshypotesen, en
psykologisk teori som forsøker å forklare en
forstyrrelse, lidelse eller sykdomsforløp som et
resultat av interaksjonen mellom en predisponert
sårbarhet hos organismen og stress forårsaket
av de livserfaringer som er gjort; teorien at
mentale og fysiske lidelser utvikler seg pga. en
genetisk eller biologisk predisposisjon for denne
lidelsen kombinert med et stressfullt miljø som
utløsende faktor for sykdommen; (2) Hypotesen
om selvregulering av populasjoner, interaksjoner
i en voksende populasjon leder til stressfulle
fenotypiske og fysiologiske reaksjoner som tilslutt
vil redusere fødselsantallet og øke dødeligheten.
Se: Polymorphic behaviour hypothesis og Stress.
STRESSOR: Se: Stress.
STRESS RESISTANCE: Stress resistens, egenskapen enkelte individer har til å motstå og tåle
konfrontasjoner med krevende, problematiske
situasjoner og miljøer, selv under samtidig ekspo-
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nering fra mange psykososiale stressfaktorer
(stressorer). Se: Strain, Stress, Stress avoidance
og Stress tolerance.
STRESS TOLERANCE: Stress toleranse, motstand mot stress ved å være avslappet og rolig
når man står overfor vanskeligheter. Positiv
stress toleranse vil si å forholde seg rolig og i
likevekt uten å bli grepet av sterke emosjoner av
hjelpesløshet og håpløshet i krevende situasjoner. Se: Strain, Stress, Stress avoidance og
Stress resistance.
STRIATE: Stripet, det å ha meget fine furer
(striae), riller eller linjer på en overflate.
STRIATION (Striatus): Stripet, det å ha longitudinelle kammer eller rygger, eller furer, renner
eller spor.
STRICKLAND CODE: En kode for nomenklatur
laget av en komite i «British Association for the
Advancement of Science», og først publisert i
1842. Se: Code.
STRICT: (1) Innen botanikk, stiv, smal, opprett
vekst; (2) Eksakt, presist, ikke løst eller vagt
(stricture, kritisk bemerkning); (3) Bundet, forpliktet, nødvendig, obligat; (4) Stram, streng i kontroll
eller disiplin, forholde seg strengt til etablerte
betingelser eller prinsipper, normer; (3) Nøyaktig,
eksakt, presist; (4) Nøye opprettholdt, vedlikeholdt eller ivaretatt; (5) Krevende forventninger,
strikte standarder; (6) Tett, nær, fortrolig.

hoppene gnir baklårene mot vingekanten mens
andre igjen lager lyd ved å gnisse kjevene mot
hverandre. Hos buksvømmere (Micronecta) som
regnes som verdens mest høylytte dyr størrelsen
tatt i betraktning (lydnivå opp til 99,2 dB), gnis
penis mot magen lik en fiolin. Lyden sirisser lager
kan høres på én km avstand. Stridulering
forekommer hyppigst blant gresshoppene,
sirissene og sikadene der lyd produseres for å
hevde territorium eller å lokke det motsatte kjønn
til seg.
STRIGA: En fin transvers linje eller strek.
Strigula, en fin og kort transvers linje eller strek.
STRIGATE (Strigose): Markert eller dekket med
fine furer, renner eller spor satt tett sammen.
STRIGILATION: Det å slikke i seg sekreter fra
kroppen til andre dyr. Strigilator, en som slikker
overflaten av andre for å samle opp kroppssekreter.
STRIKE: Deponeringen av insektegg eller larver
på en vert (hos tovinger, Diptera).
STRINGENT: (1) Klar, konsis, logisk konsekvent,
skarp konsekvens, logisk klarhet, følgeriktig,
metodisk fasthet; (2) Bestemt med hensyn til
regler eller standard, sette strenge standarder for
opptreden, utførelse eller sikkerhetsforskrifter; (3)
Preget av pengemangel, kreditt restriksjoner eller
annet finansielt stress.

STRICTURE: Innsnevring, kontraksjon, f.eks. en
kanal eller passasje i en kropp.

STRINGENT LASMID: Plasmid som kun induserer dannelse av én eller noen få kopier per
celle. Se: Plasmid.

STRIDULATION: Stridulering, gnissing, lydproduksjon (stridulasjonslyd) gjennom å gni
kroppsoverflater (stridulasjonsorganer) mot hverandre og der overflatene kan være modifiserte for
formålet. Spesielt hos insekter forekommer det
en stor variasjon i evnen til lydproduksjon der
måten lyd produseres på varierer mellom
gruppene, f.eks. lyd kan frembringes ved tromming (banking), vibrasjoner (summing), hvesing
(luft presset ut gjennon åndehullene) eller
plystring (luft presset ut gjennom sugesnabelen)
eller stridulering ved hjelp av spesielle stridulasjonsorganer (stridulation organs). Løvgresshopper gnir vingene sammen, markgress-

STRING THEORY: Strengteorien, innen teoretisk
fysikk eller kosmologi, teorien om at elementærpartikler ikke er punkt-lignende partikler, men
vibrasjoner, stående bølger i én-dimensjonale
avsluttede strenger på 10-35 (Planck length)
meter eller i form av lukkede ringer som sprer
eller forplanter seg gjennom rommet og som
også interakterer med hverandre. Sett i en større
skala vil en streng se ut som en ordinær partikkel
med masse, ladning og andre egenskaper
bestemt av strengens vibrasjonstilstand. Innen
strengteorien vil én av de av de mange
vibrasjonsstadiene tilsvare en graviton, den
kvantemekaniske
partikkelen
som
bærer
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gravitasjonskreftene (Se: Graviton). Teorien er
utviklet videre til en superstreng teori (superstring
theory) som foreligger i forskjellige versjoner. Det
finnes ingen direkte eksperimentelle bevis for
superstrengene.
STRIOLA: Fint preget eller trykket paralelle linjer.
STRIPE: Stripe, linje, en longitudinell fargemarkering.
STROBILA: (1) Strobila, den segmenterte kroppen til bendelmarker, oppstått gjennom den
kontinuerlige dannelsen av nye ledd (strobilering)
fra hodets (festeorganet, scolex) nakkeområde.
Omtrent alle arter av bendelmark har en
segmentert kropp bestående av tallrike ledd som
kalles proglottider. Nydannede proglottider
vokser og parer seg og etter hvert som nye ledd
kommer til, bli eldre og felles (kvitteres) fulle av
egg fra bakenden på dyret for deretter å komme
ut som et selvstendig individ med vertens
avføring; (2) Strobila, et stadium under utviklingen av den fastsittende polyppen i livssyklusen
til maneter; stormanetenes planula larve fester
seg på havbunnen og danner en polypp
(scyphistoma) som etter hvert får tverrstripede
furer lik en stabel med tallerkener og kalles da en
strobila. Hver av «tallerkene» i strobilaen vil
etetrhvert løsne og danne en liten meduse som
vokser opp til en stormanet.
STROBILATION (Strobilization): Strobilering,
fragmentering, knoppskyting, tverrdeling, reproduksjon ved suksessiv produksjon av nye og
identiske segmenter, ledd. Strobilering er en
gjentagende produksjon av samme struktur som
etter hvert vil gjøre utseendet til organismen,
leddet eller kjedet. Eksempler er den voksne,
kjønnsmodne kroppen hos de fleste bendelmarker og tverrdelingen av én av stormanetenes
larvestadier, polyppene. Se: Strobila.
STROBILE: Kongle, frøstanden (akseformet
blomst) hos flere nåleplanter, spesielt de ferdig
utviklede, modne konglene som danner frø. Nåleplantene har hannblomster og hunnblomster der
(etter bestøvningen) hunnblomstene utvikles til
treaktige kongler med skjell. Hos enkelte planter
som barlind og einer, er konglene mykere og
ligner på bær.

STROBILOCERCOID: Strobilocercoid, en cysticercoid som gjennomløper en viss strobilering.
Se: Cysticercoid og Strobilation.
STROBILOCERCUS: Strobilocercus, larvestadium hos bendelmark der hodet (scolex, med
eventuelt noen ledd) er forbundet og inntrukket
(invaginert) i en cyste. Cysten fordøyes når
strobilocercus etes av sluttverten, igjen blir scolex
som deretter vokser ut til en gravid, leddet
bendelmark. Se: Coenurus, Cysticercoid, Cysticercus, Hydatid og Metacestode.
STROBILUS: (1) Strobilus, tett samling av sporofyller (blad som bærer sporangier) som er
arrangert rundt eller på enden av en sentral stilk,
og som ligner en kongle hos bartrærne eller
blomsten hos humle; (2) Kongle hos nakenfrøede
planter (furu, gran og andre bartrær).
STROKE: (1) Støt eller hogg med et redskap,
hånden eller et våpen; (2) Slaglengde, stempelslag eller stempeltakten (i motor); (3) Slag,
bevegelsen av en pendel i en klokke, eller slag
mot en gong gong, eller lyden produsert av et
slikt slag, eller tidspunktet for slaget; (4) Plutselig
aksjon eller prosess med sterk påvirkning, effekt,
eller en plutselig, uventet hendelse eller resultat
(stroke of luck); (5) Et alvorlig og plutselig anfall,
f.eks. solstikk (sunstroke) eller lammelse (paralysis); (6) Hjerteslag, puls; (7) Slag, plutselig tap
av hjernefunksjoner, bevissthet, følelse og evne
til bevegelse, som kan oppstå ved at blodtilførselen til hjernen eller deler av hjernen
opphører av en eller annen årsak. Hjernen
trenger ca. 20 % av blodmengden som sirkulerer
i kroppen, slik at bare en kort stopp i blodtilstrømmingen kan skade hjernefunksjonene, noe
som kan ende med permanent hjerneskade eller
organismens død. Symptomene er avhengig av
hvilken del av hjernen som mister blodtilførselen;
(8) Inspirert, utførelse eller handling, genial idé
(stroke of genius); (9) En komplett, kontrollert
bevegelse av kroppens lemmer (som ved
svømming eller roing, stroke of the oar), eller
raten (rapid stroke) eller selve utførelsen av
bevegelsene; (10) Slag, den kontrollerte bevegelsen for å slå en ball, som i tennis eller golf,
måten slaget utføres på eller antall skåringer av
et slikt slag.
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STROLL: (1) Streife om, flakke om, vandre fra
sted til sted; (2) Spasere, rusle på en hyggetur.
STROMA: (1) Stroma, fibrøst bindevev som
binder et organ sammen; (2) Den delen av
kloroplastene i plantene der syntesen av de
organiske molekylene som dannes ut fra vann og
karbondioksid, foregår; (3) Det friske vevet som
omgir en svulst, kreftsvulst (tumor).
STROMATOLITE: Stromatolitt, makroskopiske
lagdelte mineralstrukturer som dannes på grunt
vann av mikroorganismer, spesielt cyanobakterier (blågrønnbakterier, tidligere kalt blågrønnalger); blokker av karbonat eller silikat som
ligner på sten og som utgjør organosedimentære
strukturer dannet av millioner av kalkdannende
blågrønnbakterier i grunne, marine og meget
salte habitater. Stromatolittene som er vanligvis
sterkt lagdelte og kalkrike, er dannet gjennom
opplagring av sedimentært materiale (vanligvis
CaCO3, men også SiO2) og materiale fra diverse
metabolske aktiviteter hos organismene. De
representerer matter av samfunn (biocoenoser)
av slike mikroorganismer, spesielt filamentøse
fotoautotrofe prokaryoter (blågrønnbakterier) som
kan binde og presipitere stoffer og sedimenter.
Stromatolitter omfatter både fossile former og
nålevende berg- eller sten-lignende strukturer av
mikrobiologiske samfunn som kan være
stratiforme (flate kontinuerlige lag; algal laminates), søyledannende eller rundaktige (algal
pillars) eller eventuelt helt mangle et basalt feste
(oncolites). De fossile stromatolittene var spesielt
vanlige under Proterozoicum og Archaean, og
forekom (kanskje) helt tilbake til for 3,5 - 3,9
milliarder år siden. Se: Coprolite.
STRONG INTERACTIONS: Den sterke kjernekraften, innen partikkelfysikk, interaksjoner
mellom elementærpartikler, én av de fire kjente
fundamentale interaksjonene (de andre er
elektromagnetisme, gravitasjon og den svake
kjernekraften). Den sterke kjernekraften er ca.
hundre ganger sterkere enn de elektromagnetiske kreftene mellom de ladede elementærpartiklene. Disse sterke kreftene virker over
ekstremt korte avstander (< 10-15 meter) og er
dem som binder kvarker sammen til nukleoner
(protoner og nøytroner) og binder nukleonene
sammen til atomkjerner. De sterke kjernekreftene
er et resultat av utvekslinger av gluoner mellom

kvarker og/eller antikvarker, og beskrives innen
faget kvantekromodynamikk. Se: Electromagnetism, Gravity, Quark og Weak interaction.
STRONGYLOIDOSIS (Anguillosis, CochinChina diarrhoea): Strongyloidose, kronisk rundmark infeksjon som overføres gjennom direkte
hudkontakt med avføring (Se: Faeces) eller
faeces-infisert jord, og er utbredt over hele
verden i varme, fuktige regioner. Skyldes infeksjon med artene Strongyloides stercoralis og S.
fuelleborni. Førstnevnte har mennesket, hunder
og katter som verter, sistnevnte primater, andre
enn mennesket. Autoinfeksjon kan forekomme
hos mennesket. Mange andre arter i slekten
infiserer husdyr.
STRONTIUM: Strontium (Sr), bløtt gulaktig
metallisk grunnstoff som hører til gruppe II i
grunnstoffenes periodesystem med atomnummer
38, atommasse (u) 87,62, smeltepunkt 800oC og
kokepunkt 1 300oC. Strontium er meget reaktivt
og brukes i visse legeringer. Isotopen Strontium90 produseres ved kjernereaksjoner som et
fisjonsprodukt og forekommer i radioaktivt
nedfall. Strontium-90 er kjemisk likt kalsium og
har en halveringstid på 28 år. På samme måte
som kalsium har strontium en tendens til og
akkumuleres og konsentreres i melk. Drikker man
slik strontium «infisert» melk, kan Strontium-90
avleires i bensubstansen slik kalsium kan.
STROPHOTAXIS: Strofotaxis, vridende bevegelse som respons på en ytre stimulus. Se: Taxis.
STRUCTURAL: (1) Innen biologi, morfologi, den
fysiske strukturen, utrustningen, av en organisme, dyr som plante; (2) Innen geologi, relatert til
bergstrukturer eller andre aspekter med jordskorpen som omfatter foldninger og forkastninger
(tectonic); (3) Bygningsmessig, strukturelle komponenter knyttet til bygninger; (4) Strukturell, som
angår strukturen, relatert til eller det å ha en
strukturell enkelhet eller karakteristisk struktur.
STRUCTURAL DEFECT: Se: Malformation.
STRUCTURAL GENE (Operon): Strukturelt gen,
gen som koder for ethvert RNA (rRNA, mRNA,
tRNA) eller proteinprodukt som ikke er en
regulatorisk faktor (Se: Regulatory protein). Se:
Gene, mRNA, Operon og Regulatory gene.
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STRUCTURAL GENOMICS: Strukturell genomikk, det å bestemmelse gjennom eksperimentelle teknikker, modelleringer og computer
simuleringer, den tre-dimensjonale strukturen til
alle proteinene som kodes av et gitt genom.
STRUCTURAL ISOMER: Strukturell isomer, én
av to eller flere organiske molekyler som har
samme molekylære formel, men forskjellige
strukturelle formler (geometrisk arrangement),
dvs. som avviker mht. lokaliseringen av dobbeltbindingene og/eller arrangementet av de kovalente bindingene.
STRUCTURAL PROTEIN: Strukturelt protein,
protein som bidrar til celle- og vevsstrukturen ved
å gi disse fasthet, stivhet, i kontrast til de flytende
biologiske komponentene. De fleste strukturelle
proteinene er fibrøse proteiner (kollagen, elastin
og keratin, og polymerisert tubulin og aktin som
danner cytoskjelettet som gjør at celler beholder
sin form og størrelse), mens andre tjener
strukturelle og motoriske funksjoner som de
strukturelle proteinene myosin, kinesin og dynein.
STRUCTURE: (1) Struktur, noe som er holdt
sammen, bygget opp, organisert eller formet av
et antall mindre deler; kombinasjonen av sammenkoplede enheter, elementer; (2) Struktur,
make-up, måten deler er arrangert eller satt
sammen på til et hele; (3) Noe konstruert,
oppbygget, like en bygning; (4) Innen biologi,
arrangementet av vev, organer eller andre
kroppsdeler, eller selve vevet, organet eller en
annen kroppsdel; (5) Innen økologi, den romlige
arrangering av artene innen et økosystem.
Strukturen refererer til sammensetningen av et
biologisk samfunn, inkludert artene, antallet,
biomassen, livssyklusene og den romlige fordelingen. I tillegg til mengde og fordeling av de
kjemiske stoffene og de fysiske forholdene som
temperatur, lys, nedbør, vind, trykk, etc., i det
abiotiske miljøet (Se: Population); (6) Innen
geologi, de overordnede relasjoner og arrangeringer av berg, morene eller sedimentært
materiale; eller innen petrologi (Se: Petrology) de
mer detaljerte indre relasjonene mellom de
enkelte komponentene i berg, morener og
sedimenter, og betingelsene de ble dannet
under; (7) Innen biogeografi, den romlige fordeling av vegetasjonen i en assosiasjon (Se:
Association); (8) Se: Soil structure.

STRUGGLE FOR EXISTENCE: Kampen for
tilværelsen, konkurransen som eksisterer mellom
individene i en populasjon for begrensede og
livsviktige ressurser og som resulterer i et såkalt
naturlig utvalg av overlevende og reproduserende individer. Se: Fitness og Natural selection.
STRUMA: Se: Goitre.
STRYCHNINE: Stryknin, fargeløst giftig krystallinsk alkaloid som forekommer i visse planter.
STUD: (1) Avlsdyr (hest); (2) Stutteri, stall; (3)
Nagle, bolt, pigg, knott.
STUDENT: (1) Student, person registrert ved
eller som følger klasser ved en skole (school),
høyskole (college) eller universitet (university);
(2) Elev, skoleelev, lærling, studerende; (3)
Forsker, gransker, vitenskapsmann, boklærd,
systematisk og observant vitenskapsmann
(scholar); (4) Person som er interessert i et
spesielt emne, tema, fagfelt eller fagområde.
STUFF: (1) Substans, emne, stoff, materiale som
noe er formet eller laget av; (2) Stoff, essensen,
de essensielle elementer, essensielle substans;
(3) Ting, diverse ting, saker, et eller annet
uspesifisert materiale, fysisk eller ikke; (4)
Personlige eiendeler; (5) Verdiløse saker, skrap,
ideer av liten verdi; (6) Spesiell dyktighet,
kunnskap eller evne, av godt stoff; (7) Stoff,
litterær eller en artistisk produksjon; (8) Stoff, noe
spist eller opptatt av en kropp (menneskekropp);
(9) Stoff, et eller annet som skal betraktes,
vurderes; (10) Stappe, stoppe, fylle ut, stoppe ut;
(11) Penger, kontanter, cash; (12) Dop, vanedannende rusmiddel, eller medisin, legemiddel;
(13) Spinn gitt en ball, kastet eller slått, som
medfører at den skrur og forandrer sin bane.
STULTORUM: Som er dum, enfolding.
STUNT: Forkrøplethet, forkrøple; stoppe eller
hemme en normal vekst, utvikling eller fremgang.
STUPEOUS: Som er dekket med fine fiber-like
filamenter.
STUPOR: (1) Matt, drukken, bevisstløshet, tap
eller redusert bevissthet, oppmerksomhet eller

653

sensibilitet; (2) Sløvhet, bedøvelsestilstand,
tilstand av ekstrem apati eller sløvhet som
resultat av stress eller sjokk (daze).

STYPTIC: Blodstansende, blodstillende middel
som stanser blødninger når det benyttes på et
blødende vev eller sår.

STURDY: Se: Coenurosis.

SUB-: Prefiks som betyr nesten, under, mindre
enn (i betydning mindre viktig). Se: Infra-, Superog Supra-.

STURGEON: Stør, fisk i størfamilien (Acipenseridae)). Mest kjent i vår del av verden er
alminnelig stør, småstøren (Acipenser sturio). Til
samme slekt regnes flere nærstående arter som
også finnes i Europa. Belugastøren (Huso huso)
og kalugastøren (Huso dauricus) er vanlige i ØstEuropa og Kaukasus; det er den førstnevntes
rogn man lager russisk kaviar av.
STYE (Sty, Hordeolum): Sti, inflammasjon i
øyelokket som skyldes infeksjon i en kjertel ved
basis av et øyehår, vanligvis pga. stafylokokker.
STYGON: Grunnvannsbiotop. Se: Crenon, Thylasson og Troglon.
STYGOPHILIC: Se: Troglophilic.
STYGOXENOUS: Se: Trogloxene.
STYLE: (1) Innen botanikk, griffel, stilken til et
fruktemne (Se: Pistil), den sterile del av fruktbladet mellom fruktknuten og støvfangeren (og
som kan mangle, Se: Stigma); (2) Stil, måten noe
blir sagt, uttrykt eller gjort på; (3) Særegen
oppførsel, væremåte, elegent livsstil, levemåte;
(4) Mote, fasjonabel eleganse, spesiell elegant
oppkledning; (5) Nål, stiften til en platespiller; (6)
Stilen eller reglene med tanke på trykking eller
skriving (f.eks. stavelse, tegnsettelse, bokstavstørrelse og typografiske løsninger); (7) Sort,
slag, type.
STYLET: Stilett, en liten rigid, bust eller nåleformet utvekst eller vedheng på et organ.
STYLIFORM: Stilett-formet, struktur med mer
eller mindre parallelle sider og en skarp ende,
apeks. Se: Stylet.
STYLO-: Prefiks som betyr søyle, støtte.
STYLOID (Aciform, Belonoid): Lang og slank

SUBACID: Syrlig, med en skarp, sur smak eller
duft, aroma.
SUBAERIAL: I luften over jorden, som forekommer umiddelbart over jordoverflaten eller selve
overgangen jord - luft
SUBAQUATIC: (1) Subakvatisk, ikke fullstendig
akvatisk, det å leve delvis i vann og delvis på
land; (2) Av eller relatert til forholdene, leveviset
eller aktivitene under vann.
SUBAQUEOUS: (1) Som lever, er dannet eller
finner sted i eller under vann (undervannsorganismer, undervannsklipper, subaqueous
organisms, subaqueous rocks); (2) Som er tilpasset for bruk under vann (undervannsbåter,
submarine).
SUBARCTIC (Sub-arctic): Subarktisk, det som
er relatert til eller karakteristisk for de nærmeste
områdene under polarsirklene (den nordlige
polarsirkel ligger på 66o 33’ nord) eller fjellområder som har tilsvarende klimabetingelser og
vegetasjon. Generelt faller subarktisk mellom
breddegradene 50oN og 70oN, men er avhengig
av det lokale klimaet. Temperaturen i subarktisk
er i hvert fall enkelte perioder av året, over 10oC.
SUBATLANTIC: Subatlantisk (eldre og yngre
Subatlantisk), den nåværende klimatiske aldersperiode i epoken Holocen (Se: Holocene), som
begynte for rundt 2 500 f.Kr. og fortsatt pågår, og
som etterfulgte den foregående Subboreale
periode (5 000 – 2 500 f.Kr.; Se: Boreal og
Subboreal). Gjennomsnittstemperaturene under
denne perioden var noe lavere enn de foregående subboreale og atlantiske periodene (Se:
Atlantic (period)). I løpet av Subatlantisk har
temperaturen gjennomgått mange vekslinger
(oscilleringer) som har hatt og har sterk
innvirkning på utbredelsen og artssammensetningen av faunaen og floraen og dermed også
på menneskets utbredelse, sivilisasjoner og
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samfunn. Industrialiseringen har medført at de
naturlige klimasyklene har blitt markert påvirket
av økte utslipp av drivhusgasser (karbondioksid
og metan).

SUBCOLONY: Subkoloni, en funksjonell gruppering av ondivider innen en koloni.

SUBAURICULATUS: Det å ha tilnærmet samme
form som et øre.

SUBCULTURE: Subkultur, kultur som er dannet
gjennom å inokulere et medium fra en allerede
eksisterende kultur (primær kultur), eller prosessen å lage en slik subkultur.

SUBBASIN (Sub-basin): Subbasseng, et område, en geologisk eller hydrologisk struktur, som
del av et annet basseng som er delt opp i mindre
bassenger. Se: Basin.

SUBCORDATE: Nesten hjerteformet.

SUBCUTANEOUS: Som er under huden, underhuds-.

SUBBOREAL: (1) Kaldt, noe som nærmer seg
iskaldt (frigid); (2) «Under boreal», relatert til eller
som tilhører den postglaciale perioden i Nåtiden
(Se: Holocene) som er angitt fra 5 000 til 2 500
f.Kr. (eller 5 660 til 3 710 f.Kr., også andre angitte
tidsgrenser forekommer i litteraturen), en periode
karakterisert ved et tørt klima og noe kjøligere
enn i den forutgående Atlantiske perioden (7 500
– 5 000 f.Kr.), men varmere enn i dag (Se: Boreal
og Preboreal); (3) Relatert til eller som tilhører
den biogeografiske sonen hvis klimatiske betingelser er tilnærmet lik boreale klimaforhold .

SUBCUTANEOUS
MYCOSES:
Subkutane
(hudvevet under dermis som består av fibrøst
bindevev, muskler og fett) soppinfeksjoner,
mykoser, som forårsakes av organismer som
lever i jorden eller i råtnende vegetasjon, f.eks.
Sporothrix schenckii. Andre arter kan forårsake
kromomykose (f.eks. Phialophora verrucosa og
Cladosporium carrionii) eller mycetoma (f.eks.
Nocardia brasiliensis og Petriellidium boydii).

SUBCAUDAL: Under halen.

SUBDENTATE: Små tenner eller hakk, skår.

SUBCELLULAR: Subcellulær, viser til organellene i en celle. Se: Organelle.

SUBDEVIDED: Se: Multiarticulate.

SUBCEPHALIC: Lokalisert bak hoderegionen.
SUBCLASS: Underklasse, en kategori mellom
klasse og overorden (eller orden) i det zoologiske
klassifikasjonssystemet og som består av
relaterte ordener. Se: Class og Order.
SUBCLIMAX: Subklimaks, stadiet eller samfunnet som forekommer direkte før klimakssamfunnet i en økologisk suksesjon og som har
en tendens til å vedvare pga. stadige tilfeller av
brann, oversvømmelser, saltsprøyt eller andre
miljøforstyrrelser. Se: Serclimax og Sere.
SUBCLINICAL (INFECTION): Subklinisk, stadiumet etter en infeksjon og før de karakteristiske
sykdomstegnene, symptomene, er utviklet. En
subklinisk infeksjon behøver ikke nødvendigvis gi
kliniske symptomer.

SUBCUTICULAR: Subkutikular, som befinner
seg eller skjer under overhuden, kutikulaen.

SUBDOMINANT: (1) Subdominant, noe delvis
dominant, ikke fullstendig dominant; (2) Innen
zoologi, subdominant, arter eller individer som er
underordnet den dominante arten eller individet.
Subdominante individer eller arter kan enten
være mer tallrik eller forekomme sjeldnere enn
det dominante individet eller arten i gitte tidsrom;
(3) Innen økologi, en økologisk viktig livsform,
men underordnet (subdominant) de andre
dominante i samfunnet; (4) Innen musikk (iht.
funksjonsteorien), den fjerde tonen i en diatonisk
skala (subdominant toneart); treklangen over
fjerde trinnet (kvart) i enten dur eller moll.
SUBDUCTION: Subduksjon, en geologisk prosess der kanten av en kontinentalplate tvinges
ved kontinentalforskyvninger, under kanten av en
annen (tektonisk) plate. Subduksjonssonen (subduction zone) er kanten på kontinentalplaten der
den presses under en annen. Se: Tectonic.
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SUBEQUAL: Tilnærmet, ikke eksakt lik; nesten
lik.
SUBERIN: Suberin, biopolymer, voksaktig, vannog luftugjennomtrengelig substans som forekommer i lagene av døde korkceller som omgir
trestammer og røtter. Suberization, inntrengningen av suberin i plantecellene.
SUBFAMILY: Innen taksonomi, underfamilie, en
kategori mellom familie og slekt (eller overslekt,
tribus) som omfatter relaterte triber eller slekter.
Se: Family, Genus og Subfamily name.
SUBFAMILY NAME: Navnet på en underfamilie,
et vitenskapelig navn på et takson innen biologisk
taksonomi med rang av underfamilie; vitenskapelige navn på underfamilier ender på -inae.
Se: Subfamily.
SUBFOSSIL: Subfossil, et «fossil» fra etter
istiden (post-Pleistocen); plante eller dyrerester
som ikke er nylig avleiret, men heller ikke gamle
nok til å være forstenet og og kan betraktes som
et ekte fossil. Se: Pleistocene.
SUBFOSSORIAL: Tilpasset til graving, utgraving.
SUBFRACTION: Subfraksjon, liten fraksjon, en
fraksjon av en fraksjon, en undergruppe av en
større gruppe.
SUBGENUS (s-g, s-gg., Subgen.): Innen taksonomi, underslekt, en kategori mellom slekt og art
som skrives med stor forbokstav og settes i
parantes etter slektsnavnet. Se: Genus, Species
og Subgeneric name.

SUBIMAGO: Subimago, stadiet før det voksne
stadiet (Se: Imago) under utviklingen av døgnfluer; et unikt pre-adult, vinget stadium hos
vannlevende døgnfluer som kan leve på vannoverflaten eller på land fra noen minutter til en hel
dag før skiftet av hud og overgangen til det
voksne stadium er fullført.
SUBITANEOUS: Som klekkes uten diapause.
Se: Diapause.
SUBJACENT: Det å befinne seg under, nedenfor
(underlying) eller på et noe lavere nivå, men ikke
direkte under eller nedenfor.
SUBJECTIVE: (1) Subjektiv, noe som mangler
generell aksept, realitet; basert på personlig
erfaring, forståelse, bedømmelse eller følelser og
ikke på fakta (Se: Objective); (2) Innen psykologi,
som finner sted i en persons sanseorganer,
bevissthet, intellekt, istedenfor å være forårsaket
av stimuli fra den ytre verden; (3) Illusorisk, som
mangler realitet eller substans; (4) Innen medisin,
subjektive sykdomssymptomer, symptomer eller
plager som oppfattet av en pasient; (5) Personlig,
det som er særegent for et spesielt individ; (6)
Innen grammatikk, relatert til eller som benevner
et kasus av substantiver eller pronomener benyttet for et subjekt i en setning; nominativ.
SUBJECTIVE SYNONYM: Subjektivt synonym,
ethvert av to eller flere forskjellige navn som er
gitt det samme takson og som er basert på
forskjellige typer. Subjektive synomymer viser til
det samme takson av dem som subjektivt mener
at navnene utgjør synonymer. Se: Objective
synonym, Synonym og Type.
SUBKINGDOM: Innen taksonomi, underrike, en
kategori mellom rike (Se: Kingdom) og rekke (Se:
Phylum).

SUBGEOCOLOUS: Som lever i jorden.
SUBGENERIC NAME (Subgenus, pl. Subgenera): Innen taksonomi, navnet på en
underslekt, et vitenskapelig navn på et takson
med rang av underslekt. Se: Genus, Species og
Subgenus.
isbre.

SUBLETHAL (Semilethal): Subletal, dødbringende, forårsaker ikke direkte død, men kan
modifisere adferd, fysiologi, reproduksjon eller
livssyklus slik at diverse dødbringende effekter
akkumuleres, eller som er dødelig i samvirke
med andre faktorer. Se: Lethal factor.

SUBHYDROPHILOUS: Det å leve og trives i
habitater som regelmessig oversvømmes.

SUBLIMINAL: Subliminal, under den terskelverdi
som kreves for å kunne forårsake en respons.
Se: Threshold.

SUBGLACIAL: Subglasial, under
(Supraglasial, oppå en isbre).

en
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SUBLIMATION: Sublimasjon, prosessen når et
fast legeme omdannes til damp (og vice versa)
uten noen mellomliggende flytende fase. Kjemisk
sett er sublimasjon omdannelsen av is til
vanndamp, eller omvendt ved dannelse av
iskrystaller direkte fra vanndamp gjennom
kondensering under frysepunktet. Faste metaller
kan også sublimere. Se: Evaporation.

SUBMISSION: (1) Underkastelse, undergivenhet,
underdanighet, lydighet, adferden hos et dyr som
er slått i en aggressiv konfrontasjon og som
forhindrer videre angrep; ydmykhet, svakhet (2)
Frigivelse, utstedelse, slippe, det å presentere
noe, f.eks. et manuskript, forslag, påstand,
søknad eller annet dokument til betraktning,
vurdering; (3) Noe som er levert til vurdering.

SUBLINGUAL: Som er under tungen.

SUBMISSIVE BEHAVIOUR (Submission): Se:
Appeasement og Submission.

SUBLITTORAL (Sublittoral zone): (1) Sublitoral, under eller ved kysten; (2) Generelt, det
grunne området under lavvannsmerket i strandsonen; (3) Sonen i innsjøer mellom 6 til 10
meters dyp; (4) Dypsonen i vann under sonen for
rotfestet vegetasjon og ned til det dypeste nivå
der fotosyntetiske planter kan overleve og vokse;
(5) Sonen i havet mellom litoralsonen og ned til
ytre kanten på kontinentalhyllen (kontinentalegga) ved dyp på rundt 200 meter, eller det som
lever i denne sonen.
SUBLITTORAL FAUNA: (1) Sublitoral fauna; (2)
I ferskvann, faunaen like utenfor strandsonen
(mellom 6 til 10 meters dybde), dominert av
plankton, bløtdyr og krepsdyr; (3) I havet,
faunaen fra litoralsonen ned til kontinentalhyllen
(ca. 200 m; Se: Sublittoral)). De sublitorale
organismene i denne sublitorale sonen, utgjør en
del av benthos.

SUBNORMAL: (1) Mindre eller lavere enn normal; (2) Det å ha mindre av noe, spesielt å være
ikke helt normal, evneveik.
SUBOCULAR: Beliggende under øyet.
SUBORDER: Innen taksonomi, underorden, en
kategori mellom orden (Se: Order) og over familie
(Se: Family).
SUBORDINATE: (1) Underordnet, sekundær, det
å være plassert i eller tilhøre en lavere,
underlegen eller mindreverdig klasse, rang eller
posisjon; (2) Undergiven, det å være underkastet
en kontrollerende autoritet.
SUBORDINATE TAXON: Subordinat takson,
takson med lavere rang en det takson som det
sammenlignes med. Se: Taxon.

SUBMERGE: (1) Dyppe, dukke ned, senke under
vannet; (2) Dekke eller oversvømme med vann;
(3) Å gjøre noe uklart, dunkelt, formørket,
underordnet, dempet, undertrykket (subdued,
suppressed).

SUBOXIC: Se: Anoxia.

SUBMERGENT: Planter eller plantestrukturer
som vokser under vann. Se: Emersed.

SUBPOLAR GLACIER: Isbre, bre der temperaturen alltid på slutten av sommeren, er under
0oC på overflaten og nedover til et varierende
dyp. Se: Firn og Glacier.

SUBMERSE: (1) Oversvømme, sette under
vann, nedsenke, synke, dykke; (2) Strukturer
eller organismer som utvikles og lever under
vannoverflaten. Se: Emersed.
SUBMETAMERIC CHROMOSOME: Submetamerisk kromosom, kromosom som har centromeren nærmere en ende enn den andre. Slike
kromosomer har en J-formet tilsynekomst under
anafasen. Se: Centromere.

SUBPHYLUM: Innen taksonomi, underrekke, en
kategori mellom rekke (Se: Phylum) og klasse
(Se: Class).

SUBPOPULATION: Se: Infrapopulation.
SUBSCRIBE: (1) Undertegne, signere, skrive sitt
navn ved enden av et eller annet dokument,
spesielt attestere autensiteten av dokumentet,
eller gi tilsagn på den sum som oppgis; (2) Gi
samtykke til, støtte; (3) Abonnere på.
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SUBSEQUENT: Påfølgende, følgende, etterfølgende, noe som følger etterhverandre i en eller
annen orden eller tid.
SUBSEQUENT (DESIGNATION) FIXATION:
Innen taksonomi, bestemmelse av et type-takson
(Se: Type) i et arbeid publisert etter etableringen
av taksonet. Se: Original description.
SUBSEQUENT SPELLING: Innen taksonomi,
alle forandringer i et navns opprinnelige stavemåte i henhold til Koden (Se: Code og Original
spelling). Korrekt påfølgende stavemåte (correct
subsequent spelling) vil si at forandringen av den
opprinnelige stavemåten, er godkjent (Se: Justified emendation), mens feilaktig påfølgende
stavemåte (incorrect subsequent spelling) viser til
at den nye stavemåten ikke ble godkjent.

forbli levende (persistence), (2) Måten å opprettholde liv på, overleve, spesielt på et minimum
av livsfornødenheter av mat (og ly); det å
eksistere på meget lite mat; (3) Den underliggende realitet eller substans (innen filosofi,
religion, Se: Hypostasis); (4) Noe som har en
reell og betraktelig, substansiell, eksistens.
SUBSONIC: (1) Underlyds-, under lydens hastighet i luft; (2) Det å bevege seg i en hastighet
under lydens i et gitt medium; (3) Det å bevege
seg ved å følge vindstrømmer under lydhastigheten. Se: Infrasonic.
SUBSONG: Subsang, variabel fuglesang med
lav intensitet som vanligvis forekommer når
nebbet er lukket; kan knyttes til adferd i
forbindelse med lek (play song). Se: Song.

SUBSERE: Subsere, et stadium eller hele serien
av plantesamfunn som danner en sekundær
suksesjon. Se: Sere.

SUBSOCIAL: Subsosial, voksne som tar seg av
ungene i en viss tidsperiode. Se: Eusocial, Presocial og Semisocial.

SUBSET: Del, part, en delmengde av en større
gruppe av relaterte ting; et sett der alle elementer
er med i et større sett.

SUBSPECIES (ssp., subsp.): Innen taksonomi,
subspecies, underart, rang av underart, en artsgruppe under art som er gitt et eget navn
(navnsatt geografisk rase). Den biologiske
underarten innen en art, utgjør en populasjon
eller flere naturlig kryssbefruktende populasjoner
som er geografisk isolerte fra andre slike
populasjoner av arten, og som antas kryssbefruktes lettere med hverandre enn med de
andre populasjonene der de måtte overlappe.
Vellykket krysning vil også kunne skje mellom
andre underarter der arealene overlapper;
krysses underartene innbyrdes over større
geografiske områder, vil det medføre dannelsen
av en geografisk klin (Se: Cline). Underarten kan
adskilles taksonomisk fra andre underarter
gjennom genetiske (gen frekvenser og kromosom
arrangementer) og nedarvbare, fenotypiske
(morfologiske) karakterer (Se: Sibling species).
Underarter kan oppstå gjennom adskillelse av en
populasjon fra en annen som en naturlig,
geografisk prosess, eller som et ledd i et spesielt
kunstig eller naturlig avlsprogram. Underarter vil
med tiden danne nye arter hvis isolasjonen
vedvarer over lengre tid; med andre ord, de
utgjør fremtidige arter (incipient species). Innen
taksonomi angis underart med tre navn: Slektsnavn (generic name), artsnavn (specific name,
specific epithet) og underartsnavn (subspecific

SUBSIDE: (1) Synke ned, synke til bunns; (2)
Bunnfelle, legge seg ned (som et sediment); (3)
Avta, stilne, bli mindre, bli mindre intens, aktiv
eller alvorlig (decrease, abate); (4) Knele, sette
seg sagte ned eller til en liggende posisjon; (5)
Synke til et lavere eller det normale nivå
(hevelse, vann).
SUBSIDIARY: (1) Underordnet, mindre viktig,
sekundær i betydning (subordinate); (2) Som
tjerner som supplement, tillegg eller støtte,
subsidiær (auxiliary); (3) Relatert til eller som har
egenskap av en subsidie.
SUBSIDENCE: Setning, synkning av et landområde til et lavere nivå.
SUBSIDENCE THEORY: Teorien at nydannelsen, veksten av koralløyer, atoller eller
barriererev, oppveier den sakte nedsynkning av
den vulkanske del av øya sett over geologiske
tidsperioder.
SUBSISTENCE: (1) Tilværelse, eksistens, levebrød; (2) Underhold, utkomme, betingelsene for å
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name, subspecific epithet). Se: Species og
Trinomen.
SUBSPECIFIC EPITHET: Underartsnavn, underarts epitet, det tredje ordet (navn) i et
vitenskapelig navn på en underart, brukt for
underartsnavn innen bakterioogi og botanikk. Se:
Subspecies og Subspecific name.
SUBSPECIFIC NAME: Innen taksonomi, det
tredje ordet i et vitenskapelig navn på en underart
(et takson (trinomen) med rang underart), og som
følger etter artsnavnet. Se: Subspecies og
Subspecific epithet.
SUBSTANCE: (1) Substans, stoff, materiale, det
som har masse og okkuperer et rom (matter); et
materiale av spesiell konstruksjon eller sort;
tetthet, kropp; (2) Kjemisk materiale, legemiddel
eller annen for for et bruksmateriale; rusmiddel,
dop, ulovlig stoff hvis bruk er forbudt eller regulert
ved lov; (3) Hovedinnhold, grunnbeskaffenhet,
hovedsak, den viktigste del av hva som er
skrevet eller sagt; kjernen, essensen; (4) Praktisk
verdi, det kvalitativt praktiske eller reelle; (5)
Gods, rikdom, velstand, materielle eiendeler;
person av substans.
SUBSTANTIAL: (1) Vesentlig, betydelig, betraktelig i mengde, grad, verdi eller utstrekning; (2)
Legemlig, sterk, kraftig, robust, solid bygd eller
konstruert (sturdy); (3) Rikelig, romslig, fyldig,
nærende; (4) Besitte rikdom, eiendom eller
kvaliteter (well-to-do); (5) Virkelig og reelt, ikke
innbilt; (6) Relatert til eller det å ha substans; (7)
Det å være nesten, men ikke helt som spesifisert.
SUBSTITUTE ACTIVITY: Se: Displacement activity.
SUBSTITUTE NAME: Innen taksonomi, substitutt
navn, nytt (eller gammelt) tilgjengelig navn som
benyttes til erstatning av et annet tilgjengelig
navn som man antar er basert på samme type og
type-lokalitet. Se: Emendation, Nomen substitutum, Nomen novum og Type.
SUBSTITUTION: (1) Substitusjon, erstatning, en
som er erstattet; en erstatter, stedfortreder (a
substitute); (2) Prosessen å erstatte noe, sette
noe i stedet for; erstatte noe med noe annet
(substituent); erstatte en matematisk størrelse

med en annen størrelse av lik verdi; (2) Innen
genetikk, punktmutasjon i DNA, erstatning av et
basepar i en DNA sekvens med et annet
basepar. To former for substitusjoner (mutasjoner) forekommer: Enten en overgangsmutasjon (transition mutation) der en pyrimidin
base (enten thymin eller cytosin) erstattes med
en annen pyrimidin base, eller en purin base
(enten adenin eller guanin) erstattes med en
annen purin base, eller en tverrmutasjon
(transversion mutation) der en pyrimidin base
erstattes med en purin base eller vice versa.
Slike substitusjoner medfører gjerne forandringer
i aminosyrerekkefølgen i en polypeptid kjede.
Sigdcelleanemi er et eksempel på en punktmutasjon (tverrmutasjon) der thymin erstattes
med adenin i en triplett som koder for den sjette
aminosyren i en hemoglobinkjede. Se: Base pair
substitution og Sickle-cell anaemia.
SUBSTITUTIONAL LOAD (Evolutional load,
Transitional load): Innen genetikk, omkostningen hos en populasjon ved å erstatte et allel
med et annet under populasjonens evolusjonære
utvikling og forandring. Se: Genetic load.
SUBSTRATE (Substratum, pl. Substrata): (1)
Substrat, den overflate eller underlag som en
organisme er festet på eller vokser på, eller som
mikroorganismer lever og formerer seg på;
substratet kan bestå av både organisk og
uorganisk materiale; (2) Substratum (substratum), det kunstige mediet som en organisme
lever av og vokser på; en vertsorgansime eller et
kulturmedium som f.eks. agar; (3) Substansen
eller molekylet som et enzym virker på; den
spesielle substansen eller gruppe av substanser
som et enzym, biokjemisk reagerer på og
aktiverer; substansen som påvirkes av en
katalysator; (4) Den substansen som en annen
substans blir absorbert i eller adsorbert på.
SUBTERRANEAN: Som lever eller forekommer
under jordoverflaten.
SUBSTRATE YIELD: Substrat avkastning, biomassen (mengden), sluttproduktet som produseres ved en gitt reaksjon, uttrykt som en funksjon av mengden av substratet som forbrukes.
SUBSTRATOHYGROPHILOUS: Som lever og
trives på fuktige substrat.
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SUBSTRATUM: Se: Substrate.

gjennomsnittstemperatur lavere enn 6oC i disse
områdene.

SUBSTRIATUS: Svakt stripet.
SUBSUME: Innen zoologisk nomenklatur, det å
inkludere under, det å sette noe under noe annet
som om det hører til det.
SUBSURFACE WATER: Jordvann, den del av
regnet som ikke fordamper eller renner av på
overflaten (Se: Runoff), men trenger ned under
overflaten og dermed blir utgjørende en del av alt
det vannet som befinner seg i selve jordsmonnet.

SUBTRUNCATUS: Avskåret i enden, skadet
eller forkrøplet. Truncatus, misdannet eller bevegelseshemmet ved å ha fått lemmene
avskåret.
SUBULATE: Det å være formet som en syl (awl),
lang, slank og avsmalende mot enden (spissen)
og med konvekse sider.
SUBURB: Forstad, drabantby, del av en by, men
utenfor bykjernen.

SUBSYLINDRICAL: Nesten sylindrisk.
SUBTERMINAL: Beliggende ved eller som forekommer nær, men ikke på enden.
SUBTERRANEAN: Underjordisk, under jorden,
underjords-, undergrunns-; som lever eller opptrer under jordens overflate.
SUBTIDAL ZONE: Se: Tidal zone.
SUBTILE: (1) Subtil, fin, hårfin, skarp, spissfindig, skarpsindig (discerning, subtle); (2) Listig,
slu, utspekulert (cunning, crafty); (3) Lurt, kløktig,
utspekulert, intrikat.
SUBTRACTION: (1) Fradrag, fratrekk, subtraksjon; (2) Innen genetikk, tap av en arvefaktor.
SUBTRIBE: Subtribe, undertribe, familiegruppe
med rang under tribe og over slekt, eller et
takson med rang subtribe. Subtribe navn har
endelsen -ina.
SUBTROPICAL FOREST: Subtropisk skog,
skogsbiom som omfatter eviggrønne, bredbladete planter som er mest vanlig i de sentrale
og sydlige delene av Japan eller er representert
ved eikeskogene langs de Sør-Atlantiske
kystene. Disse skogene har høy fuktighet og
temperatur, og relativt begrensede årstidsvariasjoner.
SUBTROPICS: Subtropene, området mellom
tropene og den tempererte sonen på utsiden av
den nordlige og sørlige vendekrets, dvs. området
mellom 23,5o og 34-40o breddegrad på hver
halvkule. Ideelt sett vil ingen måned ha en

SUBVIRAL AGENTS: Subvirale agenser, enheter, acellulære infeksiøse partikler som
mangler én eller flere av de essensielle trekk som
virus har; omfatter satellitt virus, viroider, virioner
og virusoider, og prioner. Se: Prion; Virion, Viroid,
Virus og Virusoid.
SUBVIRAL PARTICLE: Subviral partikkel, partikkel dannet av visse virus som et intermediært
stadium i replikasjonssyklus; en virion uten visse
av komponentene. Se: Virion.
SUBVITAL GENE (Sublethal, Semilethal): Subvitalt gen, gen som forårsaker død hos de individene (10 - 15 %) som uttrykker genet. Se: Lethal factor og Sublethal.
SUBXEROPHILOUS: Som lever og trives ved
moderat tørrhet.
SUCCESSION: (1) Rekkefølge, suksesjon, prosesssen eller handlingen å følge hverandre i en
rekke, sekvens eller tallfølge; naturlig serie av
stadier eller forandringer etter hverandre; (2)
Etterkommere, grupper av personer som følger
etter hverandre i en slektslinje; (3) Sekvensen av
personer som etterfølger hverandre i posisjon, for
en tittel eller trone, eller arvelinjen som har denne
retten; (4) Innen økologi, økologisk suksesjon,
den gradvise erstatning i samme område av et
økologisk samfunn med et annet; en mer eller
mindre serie av forutsigbare forandringer i sammensetningen av et samfunn over tid, basert på
naturlige (naturlig suksesjon) eller menneskeforårsakte forandringer (kunstig suksesjon) i et
område, habitat. Økologisk suksesjon er en
ordnet, progressiv prosess av samfunnsfor-
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andringer der plante- og dyresamfunn erstatter
hverandre i et område over tid og som kan ende i
etableringen av et stabilt, strukturelt uforanderlig
klimakssamfunn (Se: Climax community). Den
suksessive erstatning av et organismesamfunn
med et annet kan omfatte hele samfunnet, eller
være begrenset til floraen (floristisk suksesjon)
eller faunaen (faunistisk suksesjon). Seriale
stadier er stadiene mot klimakssamfunnet;
biocoenotiske faktorer viser til de faktorene som
påvirker systemet (Se: Sere). Den økologiske,
naturlige suksesjon i et samfunn i et område,
skyldes forandringer i de abiotiske (klimatiske,
topografiske, edafiske, geologiske) og biotiske
faktorene (interaksjonene mellom mikroorganismer, dyr og planter) og de modifiserende aktiviteter organismene har på habitatat, ved siden av
de evolusjonære prosessene med utvikling av
nye karaktertrekk, miljøkrav og former for liv
(evolusjonær suksesjon) og deres geografiske
spredning (Se: Geosere og Strata). Klimatisk
suksesjon skyldes en dominerende påvirkning av
klimaforandringer (Se: Clisere). For eksempel vil
vekslinger mellom et kaldt og fuktig klima og et
kaldt og tørt klima, eller et varmt og fuktig klima
og et varmt og tørt klima, påvirke samfunnsutviklingen (Se: Evenness). I praksis påvirkes de
fleste økologiske samfunn på måter slik at de
aldri når den sammensetning de ville hatt som
klimaks samfunn, definert ut fra områdets naturlige geografiske og miljømessige betingelser.
Andre begreper knyttet til suksesjon, er primær
suksesjon (Se: Primary succession) som viser til
kolonisering av et tidligere ubebodd område,
sekundær suksesjon (Se: Secondary succession)
som viser til etableringen av et samfunn der det
tidligere har eksistert et samfunn, men som har
blitt ødelagt på grunn av f.eks. menneskets
aktiviteter, brann, sykdommer, oversvømmelser
eller skred. Det første samfunn som opprettes i et
nytt område, kalles pionersamfunn og kan
dannes på et tørt (xerarch succession, Se:
Xeric;), mellomfuktig (mesarch susseccion, Se:
Mesic;) eller fuktig (hydrosere, hydrarch succession, Se: Hydric) område. Allogenisk suksesjonen
refererer til samfunnsforandringer pga. ytre
årsaker, autogenisk suksesjon, samfunnsforandringer pga. indre årsaker, et resultat av
interaksjoner mellom organismene selv. Heterotrof suksesjon refererer til forandringer ved at et
tidligere dannet organisk materiale gjennomløper
en progressiv reduksjon i mengde i økosystemet.

Autotrof suksesjon refererer til en forandring
basert på et næringsnett dominert av grønne
planter, en form for suksesjon som vanligvis
starter i et uorganisk miljø der energiflyten opprettholdes kontinuerlig under en økende mengde
av akkumulert organisk materiale. Koloniseringen
av et opprinnelig livløst område, skyldes invasjon
av arter utenfra inn i området (Se: Nudation),
deretter vil et samspill mellom organismene
etableres som omfatter økologiske fenomener
som konkurranse, predasjon og parasittisme,
samtidig som omgivelsene forandres, reagerer,
på grunn av organismenes aktiviteter. I de siste
suksesjonsstadiene går samfunnet mot en
stabilisering (preklimaks) som ender med et
klimaks samfunn (postklimaks) som ideelt sett
skal være i likevekt med omgivelsene, basert på
forholdene knyttet til stedets fysiografi, klima,
geologi og jordbunnsforhold (edafisk klimaks) og
de spesielt de miljøfaktorene som dominerer.
Utviklingsretningen i en suksesjon er avhengig av
en rekke faktorer (polyklimaks teori), sjelden
basert på en enkelt faktor (monoklimaks teori,
deterministisk teori) eller tilfeldigheter knyttet til
egenskapene og overlevelsen til de enkelte
individene (tilfeldighets teori). Se: Community og
Sere.
SUCCESSIONAL SPECIATION: Se: Phyletic
speciation.
SUCCESSIONAL SPECIES: Suksessive arter,
de morfologiske artene (morfoarter) innen en gitt
evolusjonær utviklingslinje, som representerer de
fylogenetiske knutepunktene (nodene) i rekken
som er tilstrekkelig forskjellige til å kunne bli gitt
egne artsnavn.
SUCCESSIVE: (1) Suksessiv, på rad, fortløpende, påfølgende, som følger en uavbrutt orden
(consecutive); (2) Som er karakterisert av eller
som involverer suksesjon.
SUCCESSIVE PERCENTAGE MORTALITY
(Apparent mortality): Mortaliteten i en populasjon på hvert utviklingsstadium (f.eks. aldersgruppe), uttrykt som den prosentdel som er i live
ved stadiets start.
SUCCESSOR: Avløser, etterfølger, etterkommer,
arving, arvtaker, en som etterfølger en annen

661

særlig med tanke på eiendom, kontor, tittel eller
trone.

glykose ved hjelp av enzymet sukrase. Se:
Sugar.

SUCCINT: Kompakt, sammentrukket; redusert.

SUCTORIAL: (1) Suge-, sugeorgan, det å ha ett
eller flere organer (sugeskåler) som skaper
vakuum, tilpasset for å suge (føde) eller feste seg
med; (2) Spesialisert til suging eller festing.

SUCCULENT: Sukkulent, saftig, det å ha et
«kjøttfullt», tykt, spesialisert vev i bladene, stilken, stammen eller roten for lagring av vann.
Sukkulenter som kaktus, lever i mer eller mindre
tørre områder der vann er vanskelig tilgjengelig
eller i områder med høye saltkonsentrasjoner i
jorden. Se: Xerophyte.
SUCCUMB: (1) Bukke under, ligge under for,
brakt til slutten eller døden gjennom destruktive,
ødeleggende og nedbrytende krefter som sykdommer eller skader; (2) Overgi seg til en
overmektig kraft eller gi etter for et overveldende
begjær, lyst eller ønske.
SUCCUSSION: Rystelse, vibrasjon, skaking,
risting, det å bli rystet voldsomt med makt.
SUCKER: (1) Sugeskål, et organ som gir vakuum
og som benyttes av mange virvelløse dyr for
bevegelse, holde på og ete mat og for å feste seg
til underlaget; (2) Rotskudd; (3) Kjærlighet; (4)
Grønnskolling, (5) Slikkepinne, kjærlighet på
pinne.
SUCKLE: (1) Amme, die; (2) Pattebarn, spebarn
(suckling).
SUCRASE (Invertase): Sukrase, enzym som
hydrolyserer sukrose til fruktose og glukose;
karbohydratfordøyende enzym produsert i tynntarmen som er ansvarlig for nedbrytningen
(katalytisk hydrolyse) av disakkaridet sukrose til
monosakkaridene fruktose og glukose. Se: Sucrose.
SUCROSE (Beet sugar, Cane sugar, Saccarose): Sukrose, druesukker, bordsukker, disakkarid (C12H22O10) sammensatt av to monosakkarider, fruktose og glukose, og som er det
vanlige lagrings- og transportsukker hos plantene, spesielt sukkerroer og rørsukker (15 - 20
%) hvorfra bordsukkeret stammer etter ekstrahering og raffinering. Hvis sukrose varmes opp til
200oC går sukrose over til å bli karamell. Sukrose
forekommer også i mange frukter, grønnsaker og
korn. I tarmen nedbrytes sukrose til fruktose og

SUDATORY: (1) Dampbad, varmt rom benyttet til
svettebading (sudatorium); (3) Svettemiddel, som
forårsaker eller øker svetten (sudorific).
SUDD: Flytende planter, plantemasse som gjør
navigasjon vanskelig i tropiske elver.
SUET: Talg, nyrefett, det harde fettet rundt
nyrene hos kveg og sau som kan benyttes til
gjennom koking, å lage lysestaker (candles),
såpe (soaps) eller smøremidler (lubricants).
SUFFER: (1) Lide, utstå, bære, tåle, tolerere,
finne seg i noe uunngåelig eller uavvendelig; (2)
Oppleve, erfare eller gjennomgå noe trist,
ubehagelig, smertefullt, en lidelse eller sykdom;
ta skade; (3) Undergå et martyrium eller eksekusjon.
SUFFICIENCY: (1) Tilstrekkelighet, det å ha tilstrekkelig eller nok av noe; (2) Tilstanden eller
kvaliteten å være tilstrekkelig, adekvat (adequate).
SUFFIX: Suffiks, ending, etterstavelse, én eller
flere grupper av bokstaver etter stammen på et
ord, f.eks. tilsvarende -idae i familienavn eller inae i underfamilienavn. Se: Prefix og Affix.
SUFFOCATE: (1) Strupe, strangulere, det å
drepe eller ødelegge ved å stoppe respirasjonen
gjennom oksygenmangel (asphyxiation) eller
kveling (strangling); (2) Kvele, svekke, hindre
eller stoppe tilgangen på frisk luft for å forårsake
ubehag; (3) Undertrykke eller kvele utviklingen,
kreativiteten eller fantasien.
SUFFUSED: Sprett utover, det å dekke en
overflate med farge eller væske.
SUGAR (Saccaride): Sukker, et søtlig karbohydrat bygd opp av karbon, hydrogen og oksygen
og som vanligvis er krystallinsk og kan løses i
vann. Sukker som er karakterisert ved sin lave
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molekylvekt, kan utgjøre mono-, di-, tri- eller
polysakkarider. De enkleste sukkerstoffene er
monosakkaridene, de mer komplekse omfatter
mellom to (disakkarider) til ti monosakkarider
bundet sammen. Av monosakkarider har vi for
eksempel hexosene (C6H12O6, f.eks. glukose og
fruktose) og pentosene (C5H10O5, f.eks. xylose).
Av disakkarider (C12H22O11) har vi for eksempel
sukrose (C12H22O11, stammer fra sukkerroen;
sukker (bordsukker) refererer spesielt til sukrose), maltose, laktose og cellobiose, og av
trisakkarider har vi f.eks. raffinose (C18H32O16).
Se: Cellulose og Sucrose.
SUGENT (Sugescent): Sugende. Se: Suctorial.
SUICIDE: (1) Selvmord, det å ta sitt eget liv villet
og frivillig; (2) Selvmorder, en som begår
selvmord; (3) Det å ødelegge eller ruinere ens
egne interesser; (4) Se: Apoptosis.
SUICIDE GENE: Ethvert gen som ender letalt for
en celle eller organisme hvis det uttrykkes.
SUICIDE SUBSTRATE: Enhver substans som
hvis det blir opptatt eller metabolisert av en celle,
medfører celledød.
SULCATE (Sulcal): Det å ha furer (furrows,
sulci), groper (pits), renner, riller (grooves) eller
rygger (ridges).
SULCATUS: Det å være dupt furet eller spaltet.
SULCIFORM : Det å være formet som en fure
eller renne, eller være fure- eller renne-lik.
SULCUS: Innen anatomi, en fure eller grop i et
organ eller vev.
SULFONAMIDES: Solfonamider, syntetiske substanser som inneholder en sulfonamidgruppe.
Mange av disse benyttes som antimikrobiske
agenser; de første antimikrobiske agensene som
ble oppdaget, var sulfonamider.
SULPHATE: Sulfat, salt av svovelsyre som
inneholder SO24- gruppen. Svoveldioksid fra
forbrenning (der det er svovel i brennstoffet) blir
sakte oksidert i atmosfæren til SO3 som danner
under påvirkning av fukt i luften, svovelsyre, som
danner sulfater med basiske stoffer som

ammoniakk eller med metaller og deres oksider.
Sulfatene som dannes, er partikulære. Sjøsprøyt
er en kjent kilde til luftbårne sulfatpartikler.
SULPHUR (S): Svovel, gult ikke-metallisk grunnstoff som hører til gruppe VI i grunnstoffenes
periodesystem med atomnummer 16, atommasse (u) 32,064, smeltepunkt 112,8 oC og
kokepunkt 444,674oC. Svovel er et essensielt
grunnstoff for alle levende organismer da det
inngår i aminosyrene cystein og methionin som
forekommer i mange proteiner, og også i
forskjellige cellemetabolitter som coenzym A
(derfor finnes svovel i fossilt brennstoff). I
menneskekroppen inngår svovel i mange typer
forsvarsmolekyler mot bakterier, svovel går også
igjen i mange antibiotika. Rent svovel er et viktig
soppdrepende middel (fungicid). Plantene
absorberer svovel fra jorden gjennom røttene
som sulfat ion (SO24-). Fossilt brennstoff frigjør
svovel som svoveloksider når det forbrenner.
Svovel forekommer i naturen som sulfid- og
sulfat-mineraler, men også i ren tilstand. Svovel
forekommer også i forskjellige allotrope former.
SULPHUR DIOXIDE (SO2): Svoveldioksid (SO2),
en fargeløs væske eller gass som dannes når
svovel brenner i luft, og som har et kokepunkt på
-10oC. Av svoveloksidene svoveldioksid og
svoveltrioksid (SO3), er det den førstnevnte som
er mest vanlig. Ved hjelp av partikulære katalysatorer kan svoveltrioksid dannes fra svoveldioksid. Svoveloksider stammer naturlig fra kilder
som vulkaner, svovelpøler og råtnende organisk
materiale fra fytoplanktoniske aktiviteter. Den
årlige globale produksjon per år av svovel, er ca.
100 millioner tonn, der over 90 % blir produsert
på den nordlige halvkule. Menneskets utslipp av
svoveloksider stammer fortrinnsvis fra forbrenning av materiale som inneholder svovel, og
er derfor konsentrert til industriområder og tette
boligområder basert på vedfyring. I slike områder
kan konsentrasjonen av svoveloksider bli
helsefarlige i perioder med sterk smog dannelser
(Se: Smog). I kombinasjon med røk, blir inhalerte
svoveloksider helsefarlige selv ved konsentrasjoner på rundt 300 g per m3. Men f.eks. lav
reagerer negativt på svoveloksid mengder ned til
40 g per m3. Svoveloksid forsvinner fra
atmosfæren i form av sur nedbør (Se: Acid rain)
med store negative konsekvenser for våre
akvatiske økosystemer på grunn av redusert pH
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(økt surhet) og økt korrosjon på byggverk og
kunst som står ute for vær og vind. Det arbeides
med en rekke tiltak for å redusere utslipp av
svoveloksider i naturen. Se: SO2.
SULPHURIC ACID: Svovelsyre (H2SO4), en
fargeløs, olje-lignende væske (når den er ren)
som er sterkt tærende og giftig (Se: Corrosive).
Svovelsyre er det stoff som hyppigst benyttes
blant alle industrielle kjemikalier og som finner
utallige bruksområder, bl.a. innen gjødningsmidler, kjemisk farging, pigmenter, vaskemidler
og fiberprosessering. Svovelsyre er også et sterkt
dehydreringsmiddel. Som forurensning forekommer stoffet i atmosfæren som en aerosol (Se:
Areosol) av svovelsyre dannet gjennom oksidasjon av svoveldioksid. Svovelsyre kan som
slike fine tåkedråper, fraktes over store avstander
ved hjelp av vind. I lungene vil dråpene komme
helt ned til alveolene uten å bli absorbert i nesen,
halsen eller bronkiolene, og forårsake stor skade.
SULPHUR CYCLE: Svovelsyklus, svovelets
syklus mellom de levende (biotiske) og de abiotiske (ikke-levende) komponentene i omgivelsene. Svovelsyklus omfatter en serie av
prosesser der det atmosfæriske svoveldioksidet
(SO2) oksideres til svoveltrioksid som etter
kombinasjon med vann, faller ned på jordoverflaten som svovelsyre eller sulfater. Sulfat
ioner (SO24-) som også stammer fra erosjonen og
forvitringen av berggrunnen, tas opp av plantene
og inkorporeres i svovel-inneholdende proteiner
som gjennom næringskjedene også tas opp av
dyr. Dekomposteringen av dødt organisk materiale og dyreavføring ved hjelp av anaerobe
sulfat-reduserende bakterier, bringer svovel
tilbake til det abiotiske miljøet i form av
hydrogensulfid (H2S). Senere omdanner fotosyntetiserende og sulfid-oksiderende bakterier
hydrogensulfid tilbake til svoveldioksid, svovel og
sulfat. Slik opprettholdes den globale atmosfæriske konsentrasjonen av svoveldioksid på et
noenlunde konstant nivå. Mesteparten av jordens
svovel forekommer i berggrunnen, langt mindre
mengder finnes som svoveldioksid og svoveltrioksid i atmosfæren fra forbrenningen av fossilt
brennstoff.
SUM (): (1) Innen matematikk, sum, tallet eller
mengden som resultat av en addisjon av flere
numeriske enheter (Se: Maximum, Minimum og

N); (2) Alt, hele mengden, det totale beløp eller
kvantitet, pengemengden; (3) Telle sammen,
sette en sum, summere opp, regne, sammenfatte; (4) Det sentrale poeng eller idé, essensen,
kjernen, hovedinnholdet; (5) Cogito ergo sum (jeg
tenker, derfor er jeg).
SUMMATION: (1) Summasjon, summering,
handlingen eller prosessen å addere; (2) En sum
av tall, beløper; (3) Sammendrag, sammenfatning, en konkluderende presentasjon eller
argumentasjon (summary); (4) Innen etologi,
prosessen eller samspillet der flere gjentatte
stimuli mottatt over tid (temporal summation) eller
på flere steder (spatial summation), samlet
utløser en respons hos en organisme i en nerve,
muskel eller annet organ som én stimulus alene
ikke ville klart. Innen neurofysiologi refererer
summasjon til at to eller flere nerveimpulser
(forandringer i det elektriske potensial) er
nødvendige for å utløse et aksjonspotensial i en
post-synaptisk neuron, noe som er en av
egenskapene til det sentrale nervesystem (Se:
Action potential og CNS).
SUMMER: (1) Sommer, den varmere del av året,
de tre månedene juni, juli og august på den
nordlige halvkule og den varmeste av de fire
sesonger; perioden mellom sommersolverv (ca.
21. juni) og høstjevndøgn (ca. 22. september)
(paradoksalt nok kalles første sommerdag på
nordlige halvkule (21. juni), midtsommersdagen)
(Se: Aestival og Season); (2) Person som
summerer opp; (3) År, ett år; (4) Sommer,
perioden med modning og produksjon, glede og
lyst, tilfredshet og lykke.
SUMMER MIGRANT (Summer visitor): Sommergjest, arter som kun opptrer innen et gitt
område under reproduksjonsperioden.
SUMMIT: (1) Topp, fjelltopp, største høyde, det
høyeste punkt (apex, peak); (2) Den høyste
oppnåelige grad eller nivå; (3) Det høyeste nivå
av offisielle embetsmenn eller tjenestemenn; (4)
Summit, toppmøte, konferanse på høyeste
offisielle nivå.
SUMP: (1) Sump, lavtliggende område som
mottar dreneringsvann; (2) Gruve, hull eller grop
som vann dreneres til for videre utpumpning.
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SUN: Sol, den sentrale stjernen, himmellegemet,
i vårt solsystem. Solens diameter er ca. 1 392
000 km og solen er antatt å bestå av en flytende
kjerne og en gassformig ytre del. Overflatetemperaturen er beregnet til ca. 6 000 oC. Solen
er kilden til solstrålingen (Se: Insolation) og
solenergien (Se: Solar energy) på jorden.
Gjennomsnittsavstanden solen har til jorden er
150 millioner km, og den elektromagnetiske strålingen fra solen (sollyset) trenger 9 minutter og 20
sekunder på å nå jorden. Solen trenger 24,5
dager for å dreie rundt sin egen akse ved
ekvator. Sunshine, solskinn, er den direkte
strålingen fra solen som når jorden, og som vil
variere etter skydekke og breddegrad. Enkelte
ørkener på jorden mottar ca. 90 % av antall
mulige soltimer.
SUNBATHING: Solbading, eksponering av kroppen for sollys for termoregulering (Se: Poikilothermic), for å stimulere dannelse av D vitamin
eller (Se: Vitamins) for å sette i gang en
hudprosess som gir brunfarge.
SUNFLOWER: Solsikke (Helianthus annuus),
plante i solsikkeslekten i kurvplantefamilien
(Asteraceae) som kan bli over 4 m høy. Fruktene
(solsikkefrøene) benyttes til fuglemat og i
bakverk, salater eller som snacks. Fruktene er
botanisk sett, nøtter (smånøtter, akener,
cypsela), dvs. de har et hardt skall som spres
sammen med det egentlige frøet. Solsikker
dyrkes også for oljeproduksjon; solsikkeolje som
inneholder vesentlig linolinsyre i triglyserid form,
er en av de vanligste formene av matolje.
SUP. (Supra, Supreme): Forkortelse for: Over,
høyest, øverst, enestående, fremragende.
SUP. CIT. (Supra citato): Forkortelse for: Sitert
over.
SUPER- (Supra-): (1) Prefiks som betyr hyper-,
ekstra-, ekstremt, over, til overmål, større (i
struktur, betydning), ytterligere (Se: Infra-, Subog Supra-); (2) Super, av høy kvalitet eller grad;
bestyrer; (3) Stor og mektig; (4) Supert, godtatt.
SUPERANNUATION:
alderdomssvekkelse.

Pensjonering,

avgang,

SUPERCOILING: Innen moleklær biologi, superspiral, en form for DNA der dobbelt-spiralen er
vridd ekstra rundt seg selv slik at det dannes en
tett spiralstruktur som gir tilstrekkelig kondensering for at kromosomene kan pakkes inn i
cellens kjerne. Superspiraler er den vanligste
formen for DNA i cellen.
SUPERCLASS: Innen klassifikasjon, overklasse,
en kategori mellom klasse (Se: Class) og underrekke (Se: Subphylum) eller rekke (phylum).
SUPERCONDUCTIVITY: Superleder, den egenskapen et materiale har til ikke å yte motstand
mot elektrisk strøm.
SUPERCOOLED WATER: (1) Underkjølt vann,
vann som er avkjølt til en temperatur under
vannets normale frystemperatur (0oC) uten at
vannet overgår til sin faste fase (is). Ved
spesielle påvirkninger kan en få slikt vann til å
gjennoppta
sitt
normale
frysepunkt
og
krystalliseres. Ising kan også induseres ved hjelp
av støvpartikler, mekaniske vibrasjoner eller ru
overflater. Hvis f.eks. et slik underkjølt vann
kommer i kontakt med et fly i luften, vil vannet
kunne fryse og gi ising på flyets overflater (Se:
Supercooling); (2) Underkjølt vanndamp, damp
som avkjølt og overmettet (Se: Supersaturation).
SUPERCOOLING: Underkjøling, kjøling til under
frysepunktet uten krystallisering; prosessen der
væsker gjennom sakte, kontinuerlig kjøling kan få
redusert sin temperatur til under det normale
frysepunkt uten at væsken forandrer fase fra
flytende til fast stoff (is). Underkjølte væsker er
ustabile slik at den minste introduksjon av faste
substanser eller mekaniske påvirkninger, kan
starte en fryseprosess. Skyer kan ofte ha
underkjølte vanndråper som vil krystallisere i
kontakt med luftpartikler. Hvis is dannes rundt
partikler i skyer med underkjølte dråper, vil isen
vokse til snøflak pga. forskjellen i det mettede
vanndamptrykk over faste og en underkjølte
væskeoverflater (Se: Snow). Mange organismer i
kalde miljøer unngår frysing av kroppsvæskene
ved hjelp av produksjon av antifryse-molekyler
som nedsetter frysepunktet, slik som glyserol.
Se: Superheating.
SUPERDISPERSED DISTRIBUTION: Se: Contagious distribution.
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SUPERFAMILY: Innen klassifikasjon, overfamilie, en kategori mellom familie (family) og
underorden (suborder) eller orden (order).
SUPERFAMILY NAME. Overfamilie navn, et
vitenskapelig navn på et takson med rang av
overfamilie, slike navn har endelsen -oidea.
SUPERFECUNDATION: Befruktning (fertilisering) av to eller flere egg (ova) innen én
menstruasjonssyklus med spermier fra forskjellige insemineringer, spesielt fra paringer med
forskjellige hanner.
SUPERFEMALE: Se: Metafemale.
SUPERFICIAL: (1) Grunn, overfladisk, flyktig;
forstår eller er opptatt av kun det åpenbare,
innlysende og opplagte; (2) Tilsynelatende
istedenfor reelt, vesentlig og substansielt; (3)
Relatert til eller lokalisert på eller nær en
overflate; overfladisk (sår); (4) Ikke utførlig eller
viktig; uviktig uten substans eller signifikans.
SUPERFICIAL MYCOSES: Hudsopp, sykdommer forårsaket av sopp som infiserer keratinisert
vev (det ytre hudlaget, hår, negler, horn, kløyver,
hover, etc.). De viktigste hudsoppene er dermatofyttene (en gruppe nært relaterte sopp) som
omfatter tre viktige slekter: Epidermophyton,
Microsporum og Trichophyton. De fleste arter i
disse slektene er utbredt over hele verden;
sykdommene de forårsaker er bl.a. fotsopp
(athlete's foot), ringorm (ringworm) og lyskesopp
«jock itch». Se: Keratin.
SUPERFLUID: Superflytende, væske som flyter
uten eller nesten uten friksjon (motstand); en
spesiell tilstand for materien lik flytende helium
som avkjøles til eller nær til, det absolutte
nullpunkt.
SUPERFLUOUS NAME: Se: Nom. superfl.
SUPERFOETATION: Befruktningen av en plante
med flere enn to typer pollen.
SUPERGENE: Supergen, DNA segment i et
kromosom som er beskyttet mot overkrysninger
(Se: Crossing-over) og som inneholder flere
gener som alle virker inn på samme eller relaterte
karaktertrekk og som vanligvis overføres som en

enhet fra generasjon til generasjon. Det sikrer at
den rette kombinasjonen av alleler for en gitt
karakter, overføres trygt til avkommet. Slike
supergener er kjente for å bestemme skallfargen
og fargemønsteret på sneglehus og vingeformen
og fargemønsteret hos visse sommerfugler. Se:
Recon.
SUPERGENUS (Suprageneric): Innen klassifikasjon, superslekt, en kategori mellom slekt
(genus) og underfamilie (subfamily) eller familie
(family).
SUPERHEATING: Overheting, det å oppvarme
en væske til over sitt normale kokepunkt uten at
det koker gjennom å øke trykket.
SUPERIMPOSED ICE: Is dannet oppå breisen i
ablasjonsområdet ved at smeltevann synker ned
gjennom snøen og (gjen)fryser på en kald isoverflate. Slik «på-lagret» betraktes som en del
av akkumulasjonen (vinterbalansen). Denne
formen for is består av små krystaller uten noen
spesiell akseorientering i motsetning til den
underliggende breisen. Se: Ablation.
SUPERINFECTION: Superinfeksjon, reinfeksjon
av en vert med en eller annen infeksiøs agens,
f.eks. parasittart, som allerede infiserer verten.
SUPERINFECTION IMMUNITY: Superinfeksjon
immunitet, fenomenet at en f.eks. virusinfisert
celle kan motstå en ny infeksjon med det samme
eller et nærstående virus.
SUPERIOR: (1) Overlegen, overmann, av høyere
kvalitet, betydning eller rang enn en annen; (2)
Mer fullstendig, større anvendelse, bruksområde,
eller mer omfattende, f.eks. en slekt er mer
omfattende (superior) enn en art; (3) Utmerket,
meget fin, høyerestående; (4) Innen zoologi,
øverst, over-, lokalisert over (upper), foran
(anterior) eller dorsalt (dorsal) for en annen
struktur; (5) Innen botanikk, befinner seg over
eller nær toppen av en annen del, eller et
blomsterbeger (calyx) som er festet til og tilsynelatende oppstått fra ovariet; (6) Antatt eller
foreslått mer moralsk eller sosialt bedre enn
andre; (7) Ekstraordinær, av stor verdi eller høy
perfeksjonisme, kompetanse eller fortreffelighet
(better); (8) Større i mengde eller antall i forhold
til noe annet; (9) Hevet skrift (superscript),
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symbol (bokstav eller tall) skrevet over eller over
og umiddelbart foran eller bak en annen karakter.
Se: Inferior.

et ekspanderende skall rundt restene av stjernen.
I kjernen etter en supernova eksplosjon kan en
pulsar (Se: Pulsar) bli dannet. Se: Nova.

SUPERIOR TAXON: Overordnet takson, et
takson av høyere rang enn det takson det blir
sammenlignet med.

SUPERNUMERARY: (1) Mer tallrik; (2) I tillegg til
det vanlige antall, ikke oppregnet blant de
regulære komponentene i en gruppe; (3) Det som
overgår det nødvendige, det ønskede eller hva
som er krevet; (4) Det som overgår det fastsatte,
vanlige eller foreskrevne antall.

SUPERKINGDOM (Domain): Superrike, overrike, domene, alle levende organismer kan
inndeles i to grupper, prokaryoter og eukaryoter,
og i tre superriker (domener): Arkebakterier (Se:
Archaebacteria) og (ekte) bakterier (Se: Bacteria
og Eubacteria) (Se: Prokaryota) og eukaryoter
(Se: Eukaryota). Se: Domain, Eukaryota, Kingdom, Prokaryota og Subkingdom.

SUPEROPTIMAL STIMULUS: Se: Supernormal
stimulus.
SUPERORDER: Innen klassifikasjon, overorden,
en kategori mellom orden (Se: Order) og underklasse (Se: Subclass) eller klasse (class).

SUPERLARVATION: Se: Paedomorphosis.
SUPERMALE: En unormal hann med ett X
kromosom for tre sett av autosomer (innen
Drosophila). Se: Autosome.
SUPERNATANT: Supernatant, som svømmer
eller flyter oppå overflaten; væsken som er
samlet i de øverste lagene etter sentrifugering
eller sedimentering.
SUPERNORMAL STIMULUS (Superoptimal
stimulus): (1) Innen dyreadferd, en overoptimal
stimulus, en stimulus som har større effekt i
dannelsen av et spesifikt adferdsmønster enn
hva en normal stimulus eller utløser har, eller at
den overoptimale stimulus foretrekkes i forhold til
det normale i en valgsituasjon. For eksempel at
en fugl foretrekker å ruge på et større kunstig egg
istedenfor det normale, mindre egget; (2) Innen
neurofysiologi, en stimulus som er mer intens
enn den normale stimulus og dermed tilstrekkelig
til å initiere en respons i en relativ «motvillig»
nervefiber.
SUPERNOVA: Supernova, stjerne som eksploderer pga. ustabiliteter som skyldes at kjernedrivstoffet er oppbrukt. Eksplosjonen medfører en
plutselig og enorm energiøkning der strålingsenergien gjør stjernen sterkt lysende med en
lysstyrke fem til ni ganger den vanlige lysstyrken
(supernovaer kan bli 109 ganger mer lyssterke
enn solen). Under eksplosjonen blir mesteparten
av stjernens materie spredt utover i verdensrommet med nærmere lysets hastighet og danner

SUPERORGANISM: Superorganisme, en koloni
av sosiale organismer som opptrer som én
funksjonell organisme; en godt integrert
økologisk koloni eller samfunn som viser trekk i
sin sosiale organisasjon lik de fysiologiske
egenskapene til en enkelt organisme. Se: Epiorganism.
SUPEROVULATION: Supereggløsning, produksjon av et unaturlig høyt antall egg.
SUPEROXIDE: Superoksid, det monovalente
anionet O2- eller en substans som inneholder det.
SUPERPARASITE:
Parasite.

Se:

Autoparasite

og

SUPERPARASITISM (Hyperparasitism, Multiparasitism, Symparasitism): (1) Superparasittisme, multiple infeksjoner med parasitter i en
vert, og vanligvis med parasitter av samme art
eller strain; (2) Parasitter (hyperparasitter, superparasitter) på en vert som selv er en parasitt.
Hvis parasitten dreper verten som en konsekvens
av sin egen utvikling, kalles parasitten vanligvis
en parasitoid.
SUPERPOSE: Det å plassere en ting på toppen
en annen ting; det å plassere en geometrisk figur
opp en annen slik at delene overlapper.
SUPERSATURATION: Overmetning, luft der den
relative fuktighet overskrider 100 %; luft som
inneholder mer vanndamp enn det nødvendige
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for å vanndampmette luften. Overoppmettet luft
er ren luft uten kondenseringskjerner (f.eks. støvpartikler, røkpartikler, sjøsalt) slik at luftmassen
ikke går over fra damp- eller gassform til
væskeform eller fast form. Kondensert vanndamp
blir til vann. Se: Relative humidity.
SUPERSONIC: Supersonisk, hurtigere enn
lyden, overlyds-, når hastigheten til et flyvende
objekt er større enn lydhastigheten i luft. Hvis
objektet er et fly sier man at flyet har en hastighet
over Mach 1 (hastigheten til lyd i luft). Når
lydhastigheten passeres (lydmuren) danner flyet
sterke sjokkbølger i luften, der lydintensiteten er
en funksjon av hastigheten, høyden over bakken,
luftforholdene og utformingen av flyet. Se: Sound.
SUPERSPECIES: (1) Superart, overart, en
gruppe av arter (Se: Species group) som er så
nært relaterte at de nesten kan betraktes å tilhøre
samme art; monofyletisk gruppe av allopatriske
arter som morfologisk betraktet, er litt for
forskjellige til å kunne utgjøre én art (Se:
Artenkreis og Species pair); (2) En gruppe av
allopatriske taksa som tidligere representerte
stadier i en artsdannelse, men som har nådd
rang av art; (3) En samling av relaterte
semispecies (Se: Semispecies). (Et overartsnavn
settes med hakeparentes mellom slekts- og
artsnavnet i et binomen, Se: Binomen.)
SUPERSUPPRESSOR: Se: Suppressor mutation.
SUPERTERRANEAN (Supraterraneous): Som
foregår ved eller like over jord- eller grunnivået.
SUPERTRIBE: Innen klassifikasjon, supertribe,
en kategori mellom tribe og underfamilie (subfamily) eller familie (family).
SUPPLANTING ATTACK: Aggressiv adferd der
et individ angriper et annet individ og hvor
angriperen overtar plassen den angrepne
oppholdt seg på før denne ble skremt bort. Slik
adferd kan ofte sees under paringslek og ved
forsvar eller under tilegnelse av et terriotrium.
SUPPRESSION: (1) Underkuelse, undertrykking,
fortielse; (2) Handlingen og undertrykke, hemme,
dempe, eller tilstanden å være undertrykket; (3)
Innen genetikk, inhibering av en gen uttrykning;

(4) Innen biologi, undertrykt, noe som ikke klarer
å utvikle seg; svikt i utviklingen av et organ eller
deler av et organ; (5) Bevisst undertrykkelse av
uakseptable lyster, tanker eller minner fra
intellektet, hukommelsen; (5) Innen taksonomi,
sperring, ugyldiggjøring (Se: Invalidation) av et
taksonomisk navn; et tilgjengelig navn eller
arbeid som hvis en fulgte nøyaktig Kodens
reglement (Se: Code), ville vært gyldig (Se:
Valid), men som har blitt (eksplisitt) undertrykt
eller forkastet av Kommisjonen (Se: Commission)
gjennom en plenums beslutning til fordel for et
annet navn (som ikke nødvendigvis ville vært
gyldig i henhold til Koden). Kodens reglement gir
mulighet for å omforme et tidligere gyldig navn til
et ugyldig (eller utilgjengelig, unavailable, rejected) navn med hensyn til prioritet og/eller
homonymitet (Se: nom. rejic.)).
SUPPRESSOR: Støybeskytter, lyddemper, suppresser.
SUPPRESSOR CELL (Suppressor T-cell): Suppressor celle, en T-celle (lymfocytt) som kan
undertrykke
en
immunrespons
(antistoff
produksjon) fra andre lymfoide celler (B-celler
eller andre T-celler) mot et antigen; det
forekommer både spesifikke og ikke-spesifikke
suppressor celler som har viktige funksjoner i
reguleringen av immunreaksjoner. Se: T-cell.
SUPPRESSOR GENE: Suppressor gen, gen
som undertrykker det fenotypiske uttrykk av et
annet gen ved et annet locus; mutant gen
(intergenic eller intragenic) som produserer et
produkt som reverserer effekten av en tidligere
spesifikk mutasjon uten nødvendigvis å rette den
originale mutasjonen i DNAet.
SUPPRESSOR MUTATION (Supersuppressor): Suppressor mutasjon, mutasjon som
reparerer, helt eller delvis, tapet av funksjon fra
en annen tidligere mutasjon; mutasjon som
opphever, letter eller reduserer den fenotypiske
effekten av en allerede eksisterende mutasjon
(dvs. ingen revers mutasjon, Se: Back mutation).
Supressor mutasjonen kan forekomme i samme
gen (intragenic suppression) der den korrigerer
funksjonen av det mutante genet (f.eks. en
mutasjon i en annen nukleotid i samme triplett)
eller i et annet gen (intergenic suppression,
intercistronic supression) som produserer et
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produkt som kompenserer for den ødelagte
funksjonen. Kan en enkelt suppressor mutasjon
undertrykke flere enn én mutasjon, kalles den en
supersuppressor. Mange suppressor mutasjoner
kan skje i genene som koder for tRNA der det
forandrede tRNA kan gjenkjenne det originale,
muterte kodonet og under translasjonen, få
innsatt en funksjonell aminosyre i polypeptidet.

SUPRALITTORAL (Splash zone, Spray zone):
Supralittoral, strandregionen over høyeste vannstand; strandregionen som utsettes for bølgesprut. Se: Splash zone og Spray zone.

SUPPRESSOR T-CELL: Se: Suppressor cell og
T-cell.

SUPRANEUSTON: Se: Neuston.

SUPRAPELOS: Akvatiske organismer lever og
svømmer over en mudderbunn som de er avhengige av som næringskilde.

SUPRAORGANISM: Se: Epiorganism.
SUPPURATION: (1) Materie, puss; (2) Danne
eller å utskille puss.
SUPRA- (Super-): Prefiks som betyr høyest,
ovenfor, over, oppå, f.eks. over en spesifisert
struktur eller på ryggsiden; det motsatte av infra-.
Se: Infra-, sup., Super-, supra og Sub-.
SUPRABENTIC: Se: Hyperbentic.
supra cit. (Supra citato): Forkortelse for: Sitert
ovenfor.
SUPRACOMMUNITY: Suprasamfunn, alle parasitt suprapopulasjonene i et økosystem; parasittene i alle vertene i tillegg til parasittenes
frittlevende stadier (tidligere kalt blandingssamfunn (Se: Compound community); det
anbefales at begrepet samføres med det tilsvarende for populasjonsnivået (Se: Suprapopulation). Suprasamfunnet som kan betraktes
som et samfunn av livssykler eller ontogenier,
omfatter alle potensielle verter (mellomverter,
sluttverter, parateniske verter, vektorer) og
frittlevende stadier. Skalaen som benyttes er
viktig og kan omfatte fra et lite lokalt
suprasamfunn (f.eks. i en liten dam) til alle mulige
verter og frittlevende stadier i biosfæren. På infraog suprasamfunns nivå er organiseringen av
parasitt samfunnene tilsvarende det på infra- og
suprapopulasjons nivået, men ikke på komponent
samfunns nivå og komponent populasjons nivå.
Se: Community, Component community, Infracommunity og Ontogeny.
SUPRAFOLIOUS: Som vokser på blader.
SUPRAGENERIC: Over slektsnivå, vedrørende
et takson med rang over slekt (Se: Genus).

SUPRAPOPULATION: Suprapopulasjon, alle
utviklingsstadiene til en parasitt art på et gitt sted
ved en gitt tid; alle individene av en parasitt art i
alle utviklingsstadier i alle verter (mikromiljøer) i
tillegg til transmisjonsstadiene som måtte forekomme fritt i omgivelsene (makromiljøet) innen et
økosystem. Se: Component population, Infrapopulation, Population og Supracommunity.
SUPRASAMMON: De akvatiske organismene
som svømmer over en sandbunn som de er
avhengige av som næringskilde.
SUPRASPECIFIC: Innen taksonomi, superspesifikk, det som angår eller hører til en kategori eller
evolusjonært fenomen over artsnivået.
SUPRATIDAL ZONE: Supratidalsonen, strandsonen over gjennomsnittlig høyvannsstand. Se:
Neritic zone og Tidal zone.
SUPRA-ANAL (Suranal): Over anus. Se: Anus.
SURF: (1) Brott, brenning, bølgene som bryter
mot stranden eller et rev; (2) Det å være
engasjert i brettseiling, surfing; (3) Surfe, det å se
tilfeldig gjennom eller over forskjellige ting,
spesielt det å surfe på internett eller TV.
SURFACE: (1) Overflate, flate, topplag, den øvre
eller ytre grensen av et objekt eller legeme (f.eks.
en vannoverflate), eller materialet et slik grenselag bestå av; (2) Innen geometri, et kontinuerlig
sett av punkter med lengde og bredde, men
ingen tykkelse; (3) Det ytre, overfladiske aspekt
av noe; (4) Grensen (interface) mellom to
forskjellige materialer eller prosesser.
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SURFACE AREA TO VOLUM RATIO: Overflatevolum forholdet, dvs. forholdet mellom et dyrs
huddekte overflate og kroppens totale volum.
Dette forholdet som er høyt for små dyr og lavere
for større dyr, er spesielt viktig for de varmblodige
dyrene da varmetapet fra kroppen er proporsjonal med overflatearealet, mens varmeproduksjonen er proporsjonal med volumet. Små dyr
taper derfor mye varme og må ha et relativt sett
høyere matinntak enn større dyr.
SURFACE COLOUR: Overflatefarge, det fargede
lyset som reflekteres fra en flate og som er
forskjellig fra det som reflekteres etter at lyset har
trengt noe ned i det objektet som belyses. Det lys
som skinner gjennom legemer som har overflatefarge, er komplementært til det reflekterte lyset.
SURFACE EXCLUSION (Entry exclusion):
Fenomenet da nærværet av ett eller flere
plasmider i en celle (bakterie), reduserer
muligheten for cellen til å motta genetisk relaterte
plasmider via konjugasjon med en annen celle.
SURFACE FEEDER: Skimmer, overflateeter, dyr
og fugler som eter mat som de finner flytende på
overflaten, som f.eks. gressender som normalt
ikke dykker for å finne mat. Arter i slekten
Rynchops (familie Laridae) tilhører skimmerne
der den nedre delen av saksenebbet sveiper i
vannoverflaten og snapper fisk og annet spisende mens fuglene flyr.
SURFACE FLOW: Overflateavløp, vann som
renner på jordoverflaten før det danner sitt eget
definerte løp, eller før det når et eksisterende
vassdrag. Overflatevann (surface water) innen
hydrologi, refererer til både stillestående vann og
vann i bevegelse på jordoverflaten, mens innen
limnologi refererer det til det øverste vannlaget i
innsjøer og vassdrag.
SURFACE INVERSION (Ground inversion):
Overflate inversjon, inversjon i lufttemperatur
over bakken (jordoverflaten eller havoverflaten),
dvs. en økning av lufttemperaturen med høyde
over bakken. Fenomenet skjer overveiende om
natten pga. den avkjølende utstrålingen fra
jordoverflaten.
SURPHASE PHEROMONE: Overflate feromon,
et feromon som er funksjonelt kun meget nært

kroppsoverflaten slik at kroppskontakt eller
nesten kontakt er påkrevet. Se: Pheromone.
SURFACE TENSION (): Overflatespenning,
egenskapen væsker har som gjør at de oppfører
seg slik som om overflaten var omgitt av et
elastisk skinn. Fenomenet skyldes kreftene
mellom molekylene der et molekyl inni væsken er
gjenstand for attraksjonskrefter fra molekyler fra
alle sider, mens et molekyl på overflaten kun er
tiltrukket av molekylene i væsken under. Derfor
får molekylene i overflaten færre nærliggende
molekyler og mindre negativ potensiell energi
enn dem inni væsken; overflatemolekylene vil få
en spenning mellom seg og kontrakteres derfor
så mye som mulig. Dette er også årsaken til at
frie vanndråper er runde, sfæriske, dessuten
medfører overflatespenningene trykkforskjeller
mellom de to sidene av væskeoverflaten, som i
en såpeboble. Settes små mengder fremmede
substanser til en væske, kan det få store
konsekvenser med fullstendig tap av overflatespenning. Overflatespenningen er også
ansvarlig for at vann vil heve seg i et kapillærrør,
bli absorbert av porøse stoffer eller kan fukte
overflater. Kapillærkreftene som hever vann, er
meget viktig hos plantene for vanntransport mot
tyngdekraften. Overflatespenningen () defineres
som kraften som virker på en overflate per
enhetslengde av overflaten perpendikulært til
kraften, og måles i newton per meter. Se:
Surfactant.
SURFACTANT (Tensid): Surfaktant, substans lik
et vaskemiddel som satt til en væske øker
væskens spredende og fuktende egenskaper
gjennom reduksjon av overflatespenningen. Se:
Surface tension og Tenside.
SURFICIAL: (1) Overflatisk, relatert til en overflate; (2) Flat side av en organisme (hvor kriterier
for å bestemme dorsal- og ventralsiden mangler);
(3) Av, relatert til eller som foregår på eller nær
jordens overflate.
SURGE: (1) Heve og senke seg på en bølgende
måte; (2) Bråttsjø, båre, bølge, storbølge, det å
rulle eller bli kastet rundt på bølger, lik en båt; (3)
Øke plutselig til et unormalt nivå, f.eks. ens
interesse, engasjement; (4) Heve seg, forbedre
ens adferd, prestasjonsevne, yteevne.
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SURGERY: (1) Operasjonsstue; (2) En operasjon; (3) Legekontor, rommet der doktoren møter
sin pasient; (3) Kirurgi, den del av medisinen som
omfatter operative prosedyrer for å se om en
sykdom forekommer, eller det å behandle, fjerne
eller reparere skader i kroppen ved hjelp av
manuelle operasjoner foretatt av en kirurg
(surgeon) og hvor målet er å redusere smerte
eller forlenge livet.

nøyaktige måling og registrering av jordens
overflate for å konstruere kart eller andre former
av plansjer (Se: Inventory); (5) Det å foreta en
statistisk undersøkelse av noe.

SURPLUS DNA: Se: Selfish DNA.

SURVIVAL CURVE (Survivorship curve):
Overlevelseskurve, en grafisk beskrivelse eller
figur som viser relasjonen mellom overlevelse og
alder hos en gitt art og populasjon. Kurven kan
f.eks. vise prosentantallet individer av den
originale populasjonen som har overlevd etter en
gitt tid eller antall overlevende individer av en gitt
kohort plottet mot alder fra fødsel til den
maksimale levealder. Det forekommer tre mulige
utviklinger: (a) Sannsynligheten for overlevelse
avtar med alder, (b) sannsynligheten for
overlevelse er konstant med alder, og (c)
sannsynligheten for overlevelse øker med alder.
Vanligvis er overlevelsesplottet logaritmen av
antall overlevende som en funksjon av alder. Har
en populasjon en konstant dødelighetsrate utgjør
grafen en rett linje. Noen arter organismer har en
lav reproduksjonsrate og har derfor en tendens til
å leve lenge (mennesket), mens andre arter
produserer som mye avkom har ofte en lav
overlevelse i de tidlige stadier av utviklingen
(bakterier). Se: Cohort, K selection og r selection.

SURPLUS POWER: Overskuddsenergi, energien
som er «til overs» i en organisme når de normale
metabolske behov er dekket.
SURRA: Surra, sykdom hos f.eks. hest, hund og
katt eller elefanter og kameler, forårsaket av
Trypanosoma evansi som smitter gjennom
insekter (bremser: Stomoxys og Tabanus) eller
som i Sør-Amerika, gjennom vampyrer (Desmodus). Surra forekommer særlig i India, Afrika og
Sør-Amerika. Se: Trypanosomosis.
SURROGATE: (1) Stedfortreder, substitutt, en
som tar plassen etter en annen; (2) Surrogat, dyr
eller person som fungerer som en erstatter for en
annen, spesielt i en familiær eller sosial rolle;
surrogat mor, person som bærer og føder et barn
for andre; (3) En autoritet som erstatter ens mor
eller far i det ubevisste følelsesliv. Se: Stimulus
model.
SURROUNDING: (1) Omliggende, kringliggende,
omkringliggende, innhylle, omgi på alle sider
(envelop); strekke seg rundt kantene eller randen
av noe (encircle); (2) Surroundings, omgivelser,
omegn, miljø.
SURVEY: (1) Spørreundersøkelse; (2) Det å
undersøke eller eksaminere noe nøye for å gi en
bedømmelse, taksering; (3) Måle opp, besiktige,
inspisere; bestemme grensene, arealet eller
høyden på landstrukturer gjennom mål av
distanser og vinkler ved hjelp av geometri og
trogonometri (Se: Geometry og Trigonometry);
(4) Innen biologi, systematisk kartlegging,
metodisk undersøkelse av et utvalgt område for å
registrere alle arter av planter eller dyr (eller både
planter og dyr) innen området, eller kartlegging
av symptomer eller sykdommer (deskriptiv epidemiologi). Surveying, oppmåling, refererer til den

SURVIVAL: (1) Overlevelse, antall individer som
overlever i en gitt periode (vanligvis ett år) og
område, ofte uttrykt som en rate, eller prosessen
å overleve; (2) Et eller annet som har overlevd.

SURVIVAL OF THE FITTEST: Den sterkeste
overlever, overlevelse av de best tilpassede;
differensiert suksess der de best tilpassede
genotyper overlever. Begrepet eller frasen ble
formulert (1864) av filosofen Herbert Spencer
(1820-1903). Hans term «fittest» viser til de
individene som var best i stand til å forbedre og
gi fremgang for arten eller samfunnet. Frasen har
blitt assosiert med Charles Darwin (Se: Darwin,
Charles Robert (1809-1882)) og viser til, som
nevnt, overlevelse av de best tilpassede, de med
høyest fitness, reproduksjonsmessig suksess.
Kritikere har påpekt at dette er en meningsløs
påstand, en påstand som gjentar seg selv (Se:
Tautology), men evolusjonsbiologer benytter
begrepet. Fitness er et relativt begrep, sterkt
avhengig av tid og sted, men selv om fitness blir
feilaktig brukt i mening av best i god eller etisk
forstand, er de som overlever i kampen for
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tilværelsen (er fittest), ofte de etisk verste. Se:
Fitness og Natural selection.
SURVIVAL RATE: Overlevelsesrate, antall eller
prosent individer i en gruppe (av eventuell en gitt
alder) som undersøkes eller behandles, som er
fortsatt er i live etter en viss tidsperiode (eller per
tidsenhet), f.eks. for hver 1 000 i samme aldersgruppe ved populasjonsstart eller etter en
diagnostisering. Diverse former for overlevelsesrater forekommer, på engelsk benevnt: Causespecific survival, Disease-free survival, Diseasespecific survival, Five-year survival, Net survival
rate, Median survival, Overall survival, Progression-free survival og Relative survival.
SURVIVAL VALUE (Adaptive significance,
Biological function): Overlevelsesverdi, en
spesiell karakters betydning med tanke på
naturlig seleksjon og individets overlevelse og
reproduksjon (Se: Fitness). Overlevelsesverdien
antyder seleksjonstrykket karakteren er en
genetisk respons på. Se: Adaptive value.
SURVIVE: (1) Overleve, fortsette å leve eller
eksistere (live on); (2) Komme levende fra det;
fortsatt brukbar og funksjonell eller lykkes og
trives; (3) Holde ut, det å fortsette på tross av
vanskeligheter.
SURVIVORSHIP: (1) Det å være en overlever
(survivor), eller tilstanden å overleve (survival);
(2) Overlevelse, sannsynlightene for å overleve
ved en gitt alder; andelen individer av en gitt
kohort som overlever en viss tid (Se: Cohort og
Survival curve).
SURVIVORSHIP CURVE: Se: Survival curve.
SUSCEPT: Dyr (eller plante) som er mottagelig
for eller som er infisert med en infeksiøs organisme.
SUSCEPTIBLE: (1) Ømfintlig, sensitiv, sensibel,
følsom mot en gitt stimulus (sensitive); (2) Lett
påvirkbar, fintfølende, sårbar, ømskinnet, tilbøyelig til å bli påvirket eller skadet av noe; (3)
Mottagelig, som har liten motstand mot en gitt
infeksiøs organisme eller sykdom.
SUSCEPTIBILITY: (1) Følsomhet, ømfintlighet;
lett såret eller krenket; (2) Mottagelighet, egen-

skapen eller kvaliteten å være mottagelig (Se:
Susceptible); (3) Innen fysikk, forholdet eller grad
av magnetisering i et materiale utsatt for magnetiske krefter.
SUSCEPTIBLE HOST: Mottagelig vert, vert som
er tilgjengelig og mottagelig for en gitt infeksiøs
organisme (art eller strain). Se: Refractory host.
SUSPENSION: (1) Suspensjon, spredning av finfordelte, faste partikler (> 100 nm) i et medium;
uløselige faste partikler (eller væske) som er
jevnt fordelt i et dispersjonsmedium som kan
være væske eller gass. Størstedelen av det
materialet som elver frakter med seg, transporteres suspendert i motsetning til det
materialet som er kjemisk løst eller triller langs
elvebunnen. Suspendert materiale kan filtreres
fra, men bunnfelles vanskelig pga. molekylære
krefter, væskens omrøring eller viskositet (Se:
Emulsion, Saltation og Solution); (2) Fjæring,
hjuloppheng, sjokkabsorberende oppheng knyttet
til hjulene i et kjøretøy; (3) Inndraging, det å
stoppe eller fjerne noe inntil en avgjørelse er tatt;
avsette noen fra en eller annen posisjon eller
jobb inntil det er avklart hva som skal gjøres.
SUSPENSION
FEEDER:
Suspensjonseter,
enhver organisme som eter partikulært organisk
materiale (f.eks. detritus) suspendert i vann. De
fleste suspensjonseterne er filterfødere. Se:
Suspension.
SUSPENSION TEST: Suspensjons test, test som
benyttes for å bestemme effektiviteten av et
desinfeksjonsmiddel og der middelet får virke en
gitt tid på organismene som holdes neddykket i
mediet. Effekten vurderes kvalitativt (tilstedeværelse av levende organismer i test løsningen)
eller kvantitativt (opptelling av overlevende
organismer i test løsningen).
SUSTAIN: (1) Oppettholde, vedlikeholde, underholde; forlenge levealderen til; (2) Støtte,
forsørge, forsyne, bidra med næring, kost, eller et
eller annet forråd; (3) Bære, understøtte slik at
noe ikke faller eller synker; (4) Bekrefte eller
forsikre gyldigheten av noe; (5) Holde ut, motstå.
SUSTAINABILITY: (1) Bærekraftig utvikling, en
dynamisk prosess som garanterer at naturen og
økosystemene kan opprettholdes på en naturlig,
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bærekraftig og kostnadsfri måte (Se: Unsustainable); (2) Bærekraftig livsstil, livsstil som kan
opprettholdes på et visst nivå eller forbruksrate;
(3) I stand til å bli forsvart eller opprettholdt.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: Bærekraftig
utvikling, økonomisk utvikling som møter dagens
behov uten å forringe de naturlige ressursene og
derved kompromittere muligheten for fremtidens
generasjoner i å få tilfredsstilt deres behov. Se:
Sustainable use, Sustainable yield og Unsustainable.
SUSTAINABLE USE: Bærekraftig bruk, bruken
av det biologiske mangfoldet på en måte og i et
tempo som ikke fører til ødeleggelse av
mangfoldet på sikt, og som derved opprettholder
dets potensiale til å tilfredsstille den nåværende
og de fremtidige generasjoners behov og
forhåpninger. Se: Sustainable development,
Sustainable yield og Unsustainable.
SUSTAINABLE YIELD (Sustainable capacity):
Bærekraftig utbytte, det maksimumsnivå en
fornybar, økologisk ressurs kan utnyttes
(eksploateres) uten forringelse av grunnlaget,
basis for ressursen; med andre ord, utnyttelsesraten er maksimal, men overgår ikke fornyelsesraten som er den samme eller økende over tid.
Se: Sustainable development, Sustainable use
og Unsustainable.
SUTURE: (1) Sutur, kirurgiske sting som forener,
sammenføyer, to deler; (2) Linjen, sømmen som
markerer skillet mellom to deler, strukturer; (3)
Sutur, søm eller linje som danner en ubevegelig
sammenføyning, f.eks. mellom benene i en
hodeskalle eller mellom segmentene i et sneglehus skall. En sutur er aldri leddet.
S VALUE: Se: Sedimentation factor.
SVEDBERG UNIT (S, Sv, S value): Svedberg
enhet, en ikke-metrisk enhet for sedimentasjonsraten til en partikkel og som gir et mål på en
partikkels størrelse basert på sedimentasjonsraten, dvs. hvor raskt partikkelen av gitt
størrelse og form bunnfelles (settles) i en løsning
(Se: Sedimentation factor). En Svedberg enhet
representerer en tidsenhet, definert som nøyaktig
lik 10-13 sekunder (100 fs). S er en funksjon av
partikkelens form og størrelse, og friksjons-

kreftene; større partikler sedimenteres raskere og
har derfor større S verdier. S gir derfor et mål på
partikkelstørrelsen basert på partikkelens bevegelsesrate i en tube utsatt for høy gravitasjon (gkrefter). S enheten er det viktigste målet for å
skille ribosomer som er sammensatt av to
komplekse underenheter der begge omfatter
rRNA og protein komponenter; f.eks. hos
prokaryoter, er underenhetene kalt 30S og 50S ut
fra deres «størrelse» i Svedberg enheter.
SWAB: (1) Svaber, skrubb, eller svabre, pensle;
(2) Redskap for å ta en prøve av mikrofloraen på
et gitt sted; vanligvis en vattpinne eller bomullsdott godt festet til en tynn trepinne, for å overføre
materiale fra f.eks. halsen på en pasient til et
bakteriologisk kulturmedium.
SWAMP (Moor): (1) Sump, myr, våtland, et fuktig
(vannmettet) landområde med et nesten kontinuerlig vannspeil i store deler av området det
meste av tiden, gjerne med innslag av skog lik
mangrovene. Forsøk er gjort på å differensiere
mellom de periodevis oversvømte myrene (Se:
Marsh) og steder med delvis nedbrutt og vannsur
vegetasjon (Bog). I sumper skjer det ingen
vesentlig oppbygning av torv (Se: Moor.); (2)
Senke ned, bringe til å synke; (3) Overfylle,
oversvømme; (4) Sted eller situasjon fyllt med
vanskeligheter, usikkerheter og uforutsigbarheter.
SWARM: (1) Sverm, stort antall dyr i bevegelse,
et fenomen som skyldes sverming (paringslek,
migrasjon eller vandring, swarming) i flokk i luft
eller vann; spesielt i forbindelse med reproduksjon; (2) Sverm, f.eks. en sverm av bier som
forlater bikuben for å etablere en ny koloni, eller
som slår seg ned i en bikube, eller en sverm av
gresshopper på vandring; (3) Innen bakteriologi,
en bevegelig koloni dannet av f.eks. «glidende»
bakterier; (4) Geologisk like strukturer eller
fenomener som opptrer nær hverandre i tid eller
rom; (5) Vrimmel, mylder eller sverme, vrimle,
myldre, yre, kry; (6) Meteorsverm.
SWARMER: Svermer, et bevegelig, aseksuelt
avkom (hos alger). Se: Zoospore.
SWARM-SPORE: Se: Zoospore.
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SWASH: (1) Plask, vannplask, eller lyden av et
vannplask når en eller annen gjenstand treffer en
vannoverflate; (2) Bølgeskvulp, skylle, skvulpe,
bevegelsen til et turbulent vannlag inn over en
strand som et resultat av at bølgene bryter; (3)
Skrytende, arrogant og dominerende person
(buster, swagger).
SWEAT: (1) Svette, salt væske produsert i
svettekjertlene i huden hos pattedyr og som
utgjør en tynn løsning blodsalter som kjøler
hudoverflaten ved fordampning (Se: Perspiration). Hos primatene er svettekjertlene fordelt
over hele kroppen, mens hos de fleste andre
pattedyr, er svettekjrtlene mer lokaliserte, f.eks.
hos katter og hunder i hodepartiet (hundens
tunge, fordampningen skjer gjennom pesing); (2)
Svettetokt, svette ut, få til å svette, det å ekskrere
fuktighet i synlige mengder gjennom svettekjertlene i huden; (3) Kaldsvette, det å gjennomløpe
et mentalt eller emosjonelt stress, frykt.
SWEEP NET: Slaghov, insekthov, finmasket hov
til fangst av særlig landinsekter i vegetasjonen.
SWEEPSTAKES DISPERSAL ROUTE: Refererer til en sjelden benyttet sprednings-,
koloniserings- eller utvekslingsrute for faunaen,
der ruten omfatter én eller flere markante
barrierer som meget sjelden kan overkommes og
krysses.
SWEETBREAD:
Pancreas.

Bukspyttkjertel,

brissel.

Se:

SWEET FENNEL: Fennikel (Foeniculum vulgare), flerårig urt i skjermplantefamilien (Apiaceae) som blir ca. 1,5 meter høy. De tørkede
frøene brukes i matvarer. Fennikel kommer
opprinnelig fra sør-Europa, først og fremst
middelhavsområdet, samt fra sydvestre Asia.
SWELL: (1) Kul, hevelse, svulmining, utbuling,
forhøyning; (2) Svulme, svelle, bule, vokse,
hovne, ekspandere i størrelse eller volum som et
resultat av indre press; (3) Strekke seg over det
omgivende nivå; (4) Øke i intensitet, lyd; (5) Flø,
havflo; (6) Trutne, trutning, f.eks. treverket i en
båt; (7) Være oppblåst av sinne, arroganse eller
stolthet; (8) Dønninger, den regulære bevegelsen
til havbølger som dannes under kontinuerlige
vindpåvirkninger på det åpne hav og som kan

vandre betraktelige avstander fra det sted de
oppsto. Slike dønninger er relativt glatte, ubrutte,
med relativt regulære bølgelengder. Bølgelengden øker mens bølgehøyden avtar med
avstand fra opprinnelsesstedet. Lokale vindsystemer kan skape nye bølger på toppen av
disse dønningene igjen; (9) Bule ut, lik et seil
som fanger vind.
SWIMBLADDER (Air bladder, Gas bladder):
Svømmeblære, gassfylt sekk vanligvis dorsalt (på
ryggsiden) for tarmkanalen hos benfisker.
Svømmeblæren kan være knyttet til spiserøret
eller magen med en kanal hvor luft kan utveksles,
eller denne forbindelsen kan være tapt så
utvekslingen skjer via kapillærene i blodåresystemet. Hovedfunksjonen til svømmeblæren er
å fungere som et hydrostatisk organ slik at fisken
kan opprettholde en spesifikk tyngde som passer
dybden den oppholder seg på og dermed gjør
fisken vektløs så mindre energi kan benyttes til
bevegelsene. Hos lungefisk har svømmeblæren
også en respiratorisk funksjon. Lungene til
amfibiene og alle landlevende virveldyr, er
homologe med svømmeblæren til fisk og
antagelig utviklet fra den tid forfedrene levet i
vann.
SWIMMER'S ITCH (Bather's itch, Clamdigger's
dermatitis, Schistosoma dermatitis, Seabather's eruption, Sea stings): Svømme(r)kløe,
cercariedermatitt, schistosomdermatitis, en irritasjon av huden som medfører et kløende utslett
forårsaket av et larvestadium (haleikter, cercarier) hos enkelte iktearter (digene trematoder)
som trenger inn gjennom huden og dør i det
subkutane vevet da mennesket ikke er en normal
vert. Disse haleiktene infiserer andefugler som er
de normale sluttvertene der parasittene kjønnsmodnes og produserer egg. Svømmekløen
skyldes en immunreaksjon i huden rettet mot
iktelarvene (kalt schistosomulum når de befinner
seg i huden). Ferskvannssnegler er den første
mellomverten til de artene av svømmekløe som
infiserer mennesket i ferskvann. En rekke tilfeller
har forekommet hos badende i Norge siden
1980, spesielt i Sør-Norge og særlig i forbindelse
med varme sommersesonger i vann med en del
strandvegetasjon.
SWINE INFLUENZA (Swine flue): Svineinfluensa, svinets influensa A som forårsakes av en
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rekke subtyper av ortomyxovirus (f.eks. H1N1,
H3N2) og der subtype influensavirus A(H1N1)
(som er det rette navnet) har sporadisk blitt
overført til mennesket og forårsaket halsonde,
hoste, feber, utmattelse og verk i kroppen, og av
og til diaré og oppkast. I Norge ble det anslått at
900 000 ble syk av dette viruset, mens 29
dødsfall ble registrert. Se: Avian influenza,
Influenza virus og Spanish influenza.
SWITCH: (1) Strømvender, strømbryter, bryter,
redskap for å åpne og lukke en elektrisk krets,
eller for å viderekoble strømmen fra en leder til
en annen. Brytere kan være mekaniske (f.eks.
strømbrytere) eller faste (f.eks. transistorer); (2)
Sporskifte, sporveksler, pens, enhet for å skifte
retning for et rullende fremkomsmiddel; (3) Svitsj,
omstille, det å skifte ut en ting for noe annet eller
å innpasse en ny politikk, nye holdninger,
betingelser; (4) Kjepp, pisk eller svinge, slå.
SWITCH GENE: Se: Oligogene.

SYLVATIC CYCLE: Se: Feral cycle.
SYLVESTRAL (Silvicolous, Sylvicolous): Som
er relatert til eller bebor skyggefulle hekker, trær,
skog eller skogsområder.
SYM- (Syn-): Prefiks som betyr med, sammen.
SYMBIOGENESIS: Symbiogenese, den evolusjonære bakgrunnen for dannelsene av symbiotiske relasjoner mellom forskjellige organismer og
som medførte enorme innovative nyvinninger
med fundamentale muligheter for evolusjonære
videreutviklinger. Eksempler er den endosymbiotiske infeksjonen og etableringen av prokaryote mikroorganismer som gjennom evolusjonære prosesser utviklet seg til de kloroplastene og mitokondriene vi finner i eukaryotiske
celler, en teori det er generell enighet om. Se:
Serial endosymbiosis theory og Symbiosis.
SYMBIOLOGY: Symbiologi, studiet av symbioser. Se: Symbiosis.

SYCOPHAGOUS: Som eter fiken.
SYLLABIC: (1) Stavelses-, stavelse (syllable);
(2) Pensum, studieplan (syllabus); (3) Slutning,
syllogisme (Se: Syllogism); (4) Dra slutninger,
slutte (syllogize).
SYLLOGISM: Syllogisme, en form for slutning
som omfatter tre setninger, sekvenser (en
oversetning og en undersetning) og en
konklusjon; to premisser (påstander) impliserer
(medfører) den tredje setningen, konklusjonen.
En mellomterm er termen som inngår i begge
premissene, men ikke i konklusjonen. I en gyldig
syllogisme er konklusjonen en logisk følge av
premissene, men det krever selvsagt at
premissene må være sanne. Se: Deduction og
Induction.
SYLVAN: Se: Silvan.
SYLVATIC (Silvatic): (1) Organismer som forekommer og lever i villmarka og da spesielt i
skogsmiljøer upåvirket av mennesket (Se: Feral
(animal); (2) Innen sykdomsøkologi, en parasitt
som normalt forekommer i villmarka og ikke i
menneskets normale leveområder. Se: Synanthropism.

SYMBIONT: Symbiont, symbio(n)tisk organisme, enhver organisme som lever i symbiose,
dvs. har fysisk kontakt med en annen organisme
under hele eller store deler av sin livssyklus. Se:
Symbiosis.
SYMBIOSIS (pl. Symbioses): Symbiose, leve
sammen, generell betegnelse for samliv (interaksjoner) mellom individer av forskjellige arter;
alle stabile relasjoner hvor to forskjellige arter
(symbionter) lever sammen over lengre tid i en
mer eller mindre nær fysisk assosiasjon og
uansett relasjonens natur. Årsakene til symbiosen kan være forskjellige, fra adferdsmessige,
metabolske eller genetiske der avhengigheten er
relatert til et eller annet gen produkt. For en gitt
symbiont kan den symbiotiske levemåten være
fra relativt tilfeldig til helt obligatorisk. Er
symbiosen permanent, kalles den holobiont, og
partnerne bionter (symbiose kan man se feilaktig
brukt om kun tilfeller der begge symbionter
høster fordeler av assosiasjonen). Forskjellige
termer beskriver diverse former for symbioser
basert på graden av avhengighet mellom
partnerne, og om assosiasjonen er positiv eller
negativ for én eller begge partnere: Mutualisme
(Se: Mutualism), kommensalisme (Se: Commensalism), protocooperasjon (Se: Protocooper-
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ation), forese (Se: Phoresis) og parasittisme (Se:
Parasitism). Kontinuitet av en assosiasjon fra
generasjon til generasjon kan oppnås på
forskjellige måter: Hos lav dannes det formeringsstadier (soredier) som inneholder begge
symbionter, mens for mange andre grupper
oppnås kontakt gjennom næringskjedene.
Generelt benyttes symbiose om et mer eller
mindre intimt samliv mellom to organismer av
forskjellige arter (interspesifikke assosiasjoner)
der en art lever i eller på en annen art, uten å ta
stilling til formen for relasjonen mellom organismene (eller populasjonene). Enkelte benytter
termen også for assosiasjoner mellom individer
av samme art (intraspesifikke assosiasjoner),
f.eks. en mor-foster interaksjon eller hunn-hann
interaksjon, noe som ikke anbefales. Se:
Interaction of species og Symbiotic.
SYMBIOTIC (Biogenous): Symbiotisk, refererer
til symbiose, en interaksjon mellom to organismer
av forskjellig art som lever i mer eller mindre nær
fysisk assosiasjon med hverandre. Se: Symbiosis.
SYMBIOTIC ALGA: (1) Symbiotisk alge, alger
som lever intracellulært i dyreceller (f.eks. Chlorella spp.); (2) Alger som lever ekstra-cellulært,
som i lav (symbiose mellom sopp og alge).
SYMBIOTROPH: Symbiotrof, organisme som
henter sin sin næring gjennom en symbiotisk
relasjon med en annen organisme. Symbiotrophy, symbiotrofi, tilstanden å være en
symbiotrof. Både bio- og nekrotrofi er eksempler
på symbiotrofi.
SYMBOLOGY: (1) Symbologi, studiet og tolkningen av symboler, symbolikken; (2) Bruken
eller kunsten å uttrykke seg gjennom symboler;
(3) Et system av symboler.
SYMMETRICAL: (1) Symmetrisk, regelmessig,
det å ha én eller flere symmetriplan; korrespondanse i form, størrelse eller de relative
posisjoner mellom enkeltstrukturer på hver side
av et medianplan, delelinje, senter eller akse;
plan eller overflater som deler en organisme slik
at en side er lik den på den andre siden;
speilbilledlig samsvar mellom to halvdeler av en
figur. En symmetrisk operasjon i et system, er en
operasjon som ikke forandrer systemets

relasjoner; (2) Balanserte proporsjoner;
Invariant under visse forandringer.

(3)

SYMMETRY: (1) Symmetri, egenskapen å være
symmetrisk; regularitet i arrangeringen av deler
av en organisme (Se: Symmetrical). Se: Bilateral
symmetry, Biradial symmetry og Radial symmetry.
SYMPAEDIUM: En samling ungdyr som leker
sammen.
SYMPARASITE: Enhver av flere parasittiske
arter som konkurrerer i eller på samme vert.
SYMPARASITISM: Se: Superparasitism.
SYMPATHETIC: Sympatisk, medfølende, deltagende, grei.
SYMPATHETIC NERVE SYSTEM (Sympathetic
system): Sympatetiske nervesystem, den del av
det autonome nervesystem med sin opprinnelse i
ryggradens bryst og hofteparti, som utskiller
adrenalin og noradrenalin i nervendene som
neurotransmittere og som inhiberer (virker
antagonistisk) mot de fysiologiske effektene av
det parasympatetiske nervesystemet og dermed
skaper en balanse i de organer det er tilknyttet.
Det sympatiske nervesystemet øker hjertefrekvensen, sammentrekker blodårer, undertrykker sekresjoner, nedsetter spenninger og
kontraksjoner av glatt muskelatur; det parasympatiske nervesystemet har motsatt effekt. Se:
Parasympathetic nervous system.
SYMPATRIC: Sympatrisk («felles fedreland»), to
arter, taksa eller populasjoner, som lever i
samme områder eller i overlappende geografiske
områder eller regioner, slik at kryssbefruktning er
reelt eller potensielt mulig. Artene eller populasjonene kan okkupere samme habitat (biotisk
sympatri) eller forskjellige habitater (nabosympatri) i samme geografiske område. Skjer det
genflyt mellom taksaene vil enten den genetiske
heterogeniteten mellom populasjonene etterhvert
utviskes, eller motsatt, avhengig av hybridenes
fitness (Se: Fitness), den reproduksjonsmessige
isolasjonen forsterkes. Generelt øker de
morfologiske eller økologiske forskjellene mellom
nært relaterte arter hvis de forekommer i samme
område (Se: Character displacement). Man antar

676

at en slik seleksjon over tid, kan medføre en
sympatrisk artsdannelse, det motsatte av
allopatrisk artsdannelse, men det er fortsatt
under utredning og debatt. Se: Allopatric, Dichopatric, Introgression, Parapatric, Peripatric, Sympatric speciation og Sympatry.
SYMPATRIC HYBRIDIZATION: Sympatrisk hybridisering, den mer eller mindre tilfeldige dannelsen av hybrider mellom to klart definerte
sympatriske arter.
SYMPATRIC SPECIATION: Sympatrisk artsdannelse, artsdannelse uten geografisk isolasjon;
en artsdannelses- eller evolusjonær prosess der
det utvikles nye arter eller taksa fra et opprinnelig
takson eller populasjon i fravær av geografisk
isolasjon (dvs. leveområdene overlapper som
tilsier at kryssbefruktning er mulig). Under en
sympatrisk artsdannelsesprosess skjer det en
differensiering og opprettholdelse av en økende
reproduksjonsmessig isolasjon mellom forskjellige grupper av et takson eller populasjon. Det er
vist at kromosomale mutasjoner kan umiddelbart
medføre barrierer store nok til at kryssbefruktning
opphører eller nedsettes så mye at en
artsdannelse kan skje innen samme geografisk
overlappende område (Se: Stasipatric speciation). Nedsatt kryssbefruktning mellom økologiske raser i overlappende områder, kan også
fremme artsdannelse. Se: Allopatric speciation,
Centrifugal speciation og Geographic(al) speciation.
SYMPATRY: Sympatri, fravær av geografisk
isolasjon, dvs. forekomsten av to eller flere
populasjoner i samme område; det å okkupere
samme eller overlappende geografiske områder
slik at alle individer har, ideelt sett, lik mulighet til
å kunne møtes. Et fenomen vanligvis knyttet til
overlapp i artsutbredelser. Se: Sympatric.
SYMPHALANGISM: Fusjon mellom to eller flere
fingre.
SYMPHILY: Symfili, nær relasjon med felles
forsvar og mattilgang mellom en organisme
(symbionten, sympfilen, symphile) og en vertskoloni av sosiale insekter. I enkelte tilfeller kan til
og med oppfostringen av larvene være felles;
tilsvarer kommensalisme. Se: Commensalism,
Parabiosis og Synechthry.

SYMPHYSIS: (1) En forening mellom to deler;
ledd med brusk mellom to ben (som mellom to
virvler i ryggraden); (2) En linje der ben som
tidligere har vært adskilt, har fusjonert.
SYMPLASMA: Avrundet celleaggregat hos bakterier som kan være omgitt av en gjennomsiktig
hinne.
SYMPLESIOMORPIC CHARACTER (Symplesiomorph): Innen kladistikk, symplesiomorf
karakter, en karaktertilstand som er primitiv
(plesiomorf) og felles for flere taksa (arter eller
klader) på grunn av arv fra felles forfedre; en delt
plesiomorf karakter kalles symplesiomorf.
Plesiomorfe karakterer er vanligvis delt mellom
flere grupper, samtidig som det er mulighet for at
kun én enkelt art har karakteren da de andre
gruppene kan ha dødd ut. Felles symplesiomorfe
karakterer er ikke nødvendigvis bevis på at taksa
er relaterte. Se: Plesiomorphy.
SYMPLESIOMORPHY (Primitive similarity):
Symplesiomorfi, delte «primitive» (plesiomorfiske) karakter eller likheter vurdert som homologe
i to eller flere taksa i en monofyletisk gruppe (Se:
Homologous); en karakter som er nedarvet fra et
opphav som står mer fjernt enn det nærmeste
felles opphav til gruppen. Symplesiomorfier er
ikke nødvendigvis direkte bevis for nære
fylogenetiske relasjoner (monofyli) mellom de
gruppene som deler de symplesiomorfe
karakterene. Symplesiomorfi benyttes først og
fremst hvis man refererer til delte likheter hos
mange taksa som sammenlignes, som tilstedeværelse av legger hos øgler (symplesiomorfi) i
forhold til det sekundære tapet av legger hos
slanger (synapomorfi). Parafyletiske grupper er et
resultat av at en feilaktig tolker symplesiomorfier
som synapomorfier. Se: Synapomorphy.
SYMPODIUM (Sympodial): (1) Enheter som er
formet eller forent på en felles basis eller struktur;
(2) En form for forgreninghssystem hos planter
der hovedaksen er sammensatt av suksessive
sekundære grener, der hver representerer den
dominante forgreningen i en dikotomi (Se:
Dichotomy); utviklingsmåten i en forgrenet
struktur der den lange aksen består av et antall
seksjoner hvor hver er en gren av den
foregående seksjon (karakteristisk for vinranker).
Se: Monopodium.
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SYMPOSIUM: (1) Symposium, vitenskapelig konferanse, spesielt et der fagfolk presenterer
innlegg for et publikum; (2) Konferanse, et møte
der et visst tema eller fagfelt diskuteres; (3) En
samling meningsuttalelser over et gitt tema,
spesielt i et tidsskrift; (4) Bankett, lystig sosialt lag
for diskusjoner, musikk med mat og tilbehør.
SYMPTOM: (1) Symptom, ethvert subjektivt følt
tegn eller forandring som antyder infeksjon eller
sykdom; en plantes tydlige reaksjon på et
plantepatogen; (2) Noe som indikerer eksistensen av noe annet, f.eks. orkaner som tegn på
klimaforandringer, eller en svakt tegn, ubetydelig
indikasjon.
SYMPTOMATOLOGI: Symptomatologi, en gren
innen medisin som studerer og arbeider med sykdomssymptomene.
SYMPTOM COMPLEX: Se: Syndrome.
SYMPTOMS OF DISEASE: Sykdomssymptomer,
menneskets følte eller opplevde symptomer på
en sykdom eller skade, som feber, diaré, hoste,
muskelverk eller tretthet. Se: Signs of disease.
SYN. (Syn-, Sym-, Synonymum): (1) Forkortelse for: Synomym; (2) Forkortelse for som
prefiks: Med, sammen, på samme tid, i samme
rom. Se: Sym- og Synonym.
SYNANGIUM: Synangium, en samling sporangier som har fusjonert under utviklingen. Se:
Sporangium.
SYNANTHROPE: Synantrop, dyr (eller plante)
som ikke er domestisert, men som ofte lever
sammen med mennesket, der mennesker bor
eller i andre menneskeskapte miljøer noe som de
finner fordelaktig for å overleve.
SYNANTHROPIC: Synantropisk, lever i nær
assosiasjon med mennesket. Se: Synanthrope.
SYNANTHROPISM: Synantropisme, tilbøyeligheten en organisme har til å leve i eller rundt de
områdene der mennesket bor eller holder til. Se:
Sylvatic.
SYNANTHROPIC CYCLE: Se: Domestic cycle.

SYNAPOMORPHIC TRAIT: Synapomorft karakter eller karaktertrekk, tilsynekomst av evolusjonært nye karaktertrekk som deles av alle
individene innen en klad eller takson.
SYNAPOMORPHY (Autapomorphy): Innen
kladistikk, synapomorfi, en avledet homolog
karakter eller karakterutrykk (apomorfi) som
deles mellom to eller flere taksa som er vurdert
mer relatert til hverandre enn til noen annen
takson som er under betraktning (karakteren
deles ikke med andre taksa utenfor gruppen).
Generelt hevdes det i slike tilfeller at karakteren
oppsto etter adskillelsen av det nyligste felles
opphav, men før divergeringen av de forskjellige
taksa. Om det er tilfelle, avhenger av sannsynligheten i antagelsen om relasjonene mellom
de forskjellige taksa under betraktning, noe som
kan innebære feilkilder. En avledet nyere
karakter (apomorfisk karakter), forener to eller
flere taksa i en monofyletisk gruppe samtidig som
den definerer gruppen eller kladen (Se: Clade).
Med andre ord, karakteren utgjør en felles,
homolog karakter for to eller flere arter (synapomorfisk karakter) på grunn av arv fra den seneste
felles stamfar. Artene som deler karakteren kalles
søstergrupper (Se: Sister (species)groups). Det
er bare synapomorfe karakterer som benyttes
som tegn eller bevis på relaterte taksa; f.eks. er
fjær en autapomorfi for det monofyletiske takson
fugl (Aves), men en synapomorfi for alle de
forskjellige artene av fugl. Fylogenetiske slektstre
kan konstrueres på basis av synapomorfiene
mellom gruppene. Slike delte (shared) eller
avledete (derived) karakterer, refereres også til
som delte avanserte karakterer (shared advanced features). Se: Apomorphy, Plesiomorphy,
Symplesiomorphy og Underlying synapomorphy.
SYNAPOSEMATIC (Synaposematism): En
iøynefallende, skrikende varsels- eller beskyttelsesdrakt der varselsdrakten deles med andre
arter. Se: Aposematic, Müllerian mimicry, Sematic og Warning colouration.
SYNAPSE (Neurosynapse, Synaptic junction):
(1) Innen nevrologi, synapse, det lille gapet,
spalten eller møtepunktet (synaptic cleft,
junction), mellom nerveceller, neuroner der
cellenes membraner er i nær kontakt som
medfører at neuroner kan sende signaler seg
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imellom; dvs. en axon ende (presynaptic
neurone) hos den ene har kontakt med en
dendritt ende (postsynaptic neurone) hos den
andre (eller en axon ende som har kontakt med
et effektororgan, en muskel eller kjertel). Når en
nerveimpuls når et slikt mellomrom, produseres
en kjemisk substans (neurotransmitter) fra den
presynaptiske membranen og diffunderer over og
igangsetter en ny impuls i den postsynaptiske
membranen i den andre nerven. Vanligvis går
overførselen kun en vei, fra den presynaptiske til
den postsynaptiske cellen. Med andre ord,
membranene til disse to cellene er mikroskopisk
adskilt fra hverandre med en spalte hvori den
førstnevnte cellen (axonet) utskiller en neurotransmitter (adrenalin (epinephrin), seritonin,
acetylcholin) som overføres til den andre cellen,
dendritten, som svar med en nerveimpuls.
Neurotransmitteren depolariserer membranen i
den mottagende cellen og induserer derved en
ny impuls i denne cellen, samtidig som
neurotransmitteren blir enzymatisk nedbrutt.
Dette gjelder kjemiske synapser, impulser kan
også overføres elektrisk via såkalte elektriske
synapser (Se: Transmitter substance); (2) Innen
biologi, å forene, fusjonere, spesielt brukt med
hensyn til den meiotiske synapsis (Se: Synapsis).
SYNAPSIS: Synapse, den intime paringen,
fusjonen side ved side, av de homologe
kromosomene noe som er karakteristisk for
meiosens første profase (zygoten stadiet i
meiosens profase). Se: Meiosis og Zygotene.
SYNAPTIC: (1) Med referanse til synapse
(synaptic junction, Se: Synapse); (2) Med referanse til synapsis (Se: Synapsis).
SYNAPTIC KNOBS: Små blæreformede strukturer på enden av et axon som inneholder mange
synaptiske vesikler (synaptic vesicles) der
neurotransmitterne er lagret. Se: Synapsis.
SYNAPTOSPERMY: Synaptospermi, en sammenklumpning av frø ved hjelp av diverse
varianter av sammenkoblede overflatestrukturer.
SYNAPTOSPORY: Synaptospori, en sammenklumpning av sporer ved hjelp av diverse
varianter av sammenkoblede overflatestrukturer.

SYNCHOROLOGY: Synkorologi, studiet av forekomst, utbredelse og klassifisering av plantesamfunn. Se: Chorology.
SYNCHRONIC (Contemporaneous, Synchronous): (1) Synkron, som eksisterer eller opptrer på
samme tid (Se: Allochronic); (2) Studier av
fenomener eller hendelser under en spesiell
begrenset tidsperiode der forutgående hendelser
ignoreres.
SYNCRONIC (SYNCHRONOUS) CULTURE:
Synkron kultur, kultur av mikroorganismer som
blir behandlet på en slik måte at alle cellene
samtidig gjennomløper kjernedeling eller det
samme stadium i cellesyklus.
SYNCHRONIC HATCHING: Synkron klekking.
eggklekking der eggene klekkes mer eller mindre
samtidig (som er det vanlige hos fugl). Se:
Asynchronic hatching.
SYNCHRONIC HERMAPHRODITE: Se: Synchronous hermaphrodite.
SYNCHRONIC SPECIATION: Synkron artsdannelse, en artsdannelse som skjer ved det samme
tidsintervall. Se: Allochronic speciation.
SYNCHRONIC SPECIES: (1) Synkron art, et
sammensatt individ som utvikler seg som et
forent hele; (2) Arter som opptrer samtidig sett
over geologisk tid.
SYNCHRONIZATION: (1) Synkronisering, koordinering av hendelser til samme tid, samme
hyppighet, hastighet eller rate. Synkroniseringer
hos dyr kan være relaterte til abiotiske, periodiske fenomener (års- og døgnsykler i fysiske
miljøfaktorer) eller mellom individer av samme
art, eller, i sjeldnere tilfeller, mellom individer av
forskjellige arter (Se: Periodicity); (2) Tilstanden å
være synkron, identisk i flere enn én lokalitet (Se:
Synchronic); (3) Koordinere, kombinere.
SYNCHRONOGAMIC: Synkronogamisk, som har
de hannlige og hunnlige reproduksjonsorganene
kjønnsmodne på samme tid.
SYNCHRONOPAEDIUM: En gruppe unge dyr på
(omtrent) samme alder, men med forskjellige
foreldre (forskjellig herkomst).
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SYNCHRONOUS: Se: Synchronic.

SYNECETE: Se: Synoekete.

SYNCHRONOUS HERMAPHRODITE (Synchronic hermaphrodite, Simultaneous hermaphrodite): Synkron hermafroditt, hermafroditter
der begge kjønn er funksjonelt modne samtidig,
dvs. produserer spermier og egg på samme tid.
Se: Consecutive hermaphrodite.

SYNECHTHRY (Metochy): Fientlig kommensalisme, en relasjon mellom en symbiont
(parasitt, predator, åtseleter) og en vert der
verten behandler symbionten som sterkt uønsket.
Se: Commensalism, Symbiont og Synoecy.

SYNCLEROBIOSIS: Synklerobiose, en midlertidig symbiose mellom sosiale insektarter som
vanligvis er knyttet til forskjellige kolonier.
SYNCLINE: Synklin, fold i et berglag som vender
(er konveks) nedover, i motsetning til en antiklin
(anticline) der folden vender oppover. Se: Fold.
SYNCYTE: Syncytt, en polyploid eller flerkjernet
celle. Se: Syncytium.
SYNCYTIUM (pl. Syncytia, Symplasm, Syncitium): Syncytium, flerkjernet cytoplasma
masse; celle som er et resultat av tallrike
foreninger (fusjoner) av énkjernede celler. Et
syncytium er en protoplasmamasse som ikke er
differensiert i celler, med som har mange kjerner
omgitt av en enkel plasmamembran. Cellene i vår
stripete muskulatur utgjør et syncytium. Se:
Coenocyte og Plasmodium.
SYNDESIS: (1) Det å binde sammen; (2) Se:
Synapsis; (3) En membran som forbinder to
adskilte deler, men som tillater bevegelser
mellom dem.
SYNDIACONY: Syndiakoni, en form for kommensalisme mellom maur og planter der begge
har fordel av assosiasjonen. Se: Symbiosis.
SYNDROME (Symptom complex): (1) Syndrom,
symptom kompleks, sykdomsbilde, en gruppe
gjenkjennbare tegn og symptomer som sammen
indikerer det som er karakteristisk for en sykdom,
unormal situasjon eller lidelse; en gruppe
forandringer (symptomer) i kroppsfunksjoner eller
adferd som tilsammen viser tilstedeværelsen av
en abnormalitet, unormal tilstand; (2) Anatomiske
og fysiologiske karakterer som tjener en viss
funksjon og som er antatt å ha en felles evolusjonær bakgrunn; (3) En spesifikk og
karakteristisk adferd som danner et identifiserbart
mønster.

SYNECOLOGY (Biocoenology, Ecological
sociology): Synøkologi, den økologiske fagdisiplinen som studerer utviklingen, strukturen og
fordelingen av de økologiske samfunnene;
studiet av økologi på samfunnsnivå der man
behandler de økologiske relasjonene, samspillet
kvalitativt og kvantitativt, mellom samfunnene,
dyre- og plantepopulasjonene, og deres interaksjoner med det omgivende miljø. Synøkologi
omfatter både de biotiske og abiotiske relasjoner
innen terrestriske øko-systemer, de biologiske
aspektene innen oseanografi og menneskets
forvaltning og påvirkning av økosystemene. Se:
Autecology og Ecology.
SYNECHTHRY: Fientlig kommenslisme, kommensalisme der organismene (synechthrans)
gjensidig misliker hverandre. Se: Symbiosis,
Symphily og Synoecy.
SYNECTIC: Det som angår celler som beholder
sin relative posisjon under gastruleringen. Se:
Gastrulation.
SYNERGETIC (Cooperating, Synergic, Synergistic): Samvirkende, synergetisk, interaktere og
arbeide sammen for å produsere en effekt større
enn summen av de individuelle effekter (bidrag).
Se: Synergism.
SYNERGISM (Synergy, Working together,
Combined action): (1) Synergi, tilstanden da
den kombinerte effekt av to eller flere betingelser
eller substanser er større enn summen av
effektene hver for seg; den kombinerte effekt
kalles potensering (Se: Potentation) til forskjell fra
summering (summation) (Se: Synergy). Synergisme er det motsatte av antagonisme (Se:
Antagonism); (2) Samarbeid, det kombinerte
samspill mellom en muskel (synergisten)og en
annen (antagonisten) under produksjon av en
bevegelse; (3) Se: Mutualism.
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SYNERGISTIC: Relatert til eller som involverer
synergi. Se: Synergism og Synergy.
SYNERGY: Synergi, interaksjonen mellom to
enheter som produserer nye karakteristikker som
ikke finnes i noen av de interakterende enhetene.
(Se: Synergism).
SYNETHOGAMETISM: Gametisk kompatibilitet,
muligheten for sammensmeltning av to gameter.
SYNEXENIC: Det å holde en spesiell organisme i
kultur sammen med én eller flere kjente
assosierte organismer.
SYNGAMEON: (1) Syngameon, en gruppe genetisk relaterte organismer som lever mer eller
mindre sympatrisk og kan hybridisere, dvs. de er
interfertile og kan utveksle gener under visse
biogeografiske forhold, men genflyten mellom
gruppene er tilfeldig og variabel over utbredelsesområdet. Syngameon utgjør den mest omfattende kryssbefruktende enhet i en hybridiserende
artsgruppe, og forekommer relativt hyppig hos
planter, men begrepet er også kjent fra zoologien
(Se: Hybrid, Semispecies, Superspecies og Sympatry); (2) En gruppe genetisk relaterte organismer som kan være, men ikke nødvendigvis,
morfologisk like og som taksonomisk utgjør
underarter, arter eller til og med kan utgjøre
slekter.

SYNGEN (VARITY): (1) Syngen, varietet, en
evolusjonsenhet som ikke nødvendigvis tilsvarer
den enheten for identifikasjon som en art representerer. Men er de tilsvarende (synonyme), er
enheten både en syngen og en art. Begrepet
syngen er foreslått som benevnelse for en art
som senere viser seg ikke å være en art, det for
å unngå større taksonomiske konsekvenser; (2)
Blant flimmerdyr (Paramecium spp.), paringstype,
for arter der forskjellige paringstyper kan
differensieres: Innen et gitt syngen kan medlemmene av en paringstype pare seg (konjugere)
med hvilken som helst annen paringstype, men
ikke med paringstyper fra andre syngen eller seg
selv.
SYNGENEIC (Syngenic, Isogene(t)ic, Isogenous): Syngenetisk, genetisk like eller nært
relaterte; genetisk identiske individer av samme
opphav eller art, eller som er tilstrekkelig identiske og immunologisk kompatible til at f.eks. en
organtransplantasjon kan skje. Se: Allogeneic,
Isogeneic og Xenogeneic.
SYNGENEIC GRAFT: Se: Isograft.
SYNGENESIS: (1) Syngenese, seksuell reproduksjon, reproduksjon mellom to seksuelt
forskjellige (dimorfe) foreldre (Se: Syngamy); (2)
Teorien at det første utviklingsstadiet i en
levende organisme (kimen) stammer fra begge
foreldre, ikke fra kun én av dem (coenogenesis).

SYNGAMETE: Se: Zygote.
SYNGAMOSIS: Se: Gapeworms.
SYNGAMY (Fertiization, Gametogamy, Hylogamy, Sexual reproduction): (1) Syngami,
befruktning, seksuell reproduksjon gjennom
forening av kjønns-celler (gameter); fusjonen av
en hannlig og en hunnlig gamet under dannelse
av en zygote der zygotens kjerne utgjør en
forening av kjernene i de to gameter etter
befruktningen. Syngami omfatter både plasmogami og karyogami (Se: Fertilization, Gametogamy, Karyogamy, Plasmogamy, Pseudogamy,
Sexual reproduction og Somatogamy); (2)
Permanent forening av de hannlige og hunnlige
reproduksjonsenhetene der den hannlige delen
kan være sterkt redusert og parasittisk på
hunnen.

SYNGENETIC: Strukturer eller substanser av
primært opphav, dvs. som er dannet eller avsatt
samtidig med det omgivende miljø eller sediment.
SYNGENIC: Se: Syngeneic.
SYNGONIC: Hermafrodittisk reproduksjon, produksjon av hannlige og hunnlige gameter i samme gonade. Se: Amphigonic, Digonic og Hermaphroditism.
SYNGRAFT: Se: Isograft.
SYNHAPLOID: Synhaploid, en tilstand der to
eller flere haploide kjerner har smeltet sammen,
fusjonert. Se: Double haploid.
SYNHESMIA: Sverm, en gruppe av organismer
som svermer sammen spesielt i forbindelse med
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paringsdans og reproduksjon. Se: Androsynhesmia, Gynosynhesmia og Swarm.
SYNHOSPITALIC: Innen parasittologi, én av to
eller flere parasittiske arter som opptrer på
samme vertsart (synhospitalic parasite). Se: Allohospitalic.
SYNHOSTAL UNIT: Innen parasittologi, vertspopulasjon, alle individene av én art som
tilsammen utgjør en vertspopulasjon. Se: Population.
SYNIZESIS: En normal eller unormal sammenklumpning av kromosomene i tidlig profase under
den første meiotiske deling. Se: Meiosis.
SYNKARYON: Synkaryon, kjernen dannet etter
fusjon av to gametiske kjerner; den diploide
kjernen i en zygote.
SYNKARYOTIC: Se: Diploid.
SYNMORPHOLOGY: Studiet av plantesamfunnenes sammensetning og utstrekning i tid or rom.
SYN. NOV. (Synonymum novum): Forkortelse
for: Nytt synonym.
SYNOECETE: Se: Synoekete.
SYNOECIUS (Synoecious): Det å produsere
både hannlige og hunnlige gameter. Se: Gamete.
SYNOECY: (1) Synøki, en assosiasjon eller
symbiose mellom to arter der en har fordeler av
assosiasjonen uten å skade den andre; koloni av
sosiale insekter med en gjest (synøket) som blir
tolerert av kolonien (Se: Commensalism, Symphily og Synechthry); (2) Produksjonen i en
organisme av både hannlige og hunnlige gameter (Se: Synoecius).
SYNOEKETE (Synecete, Synoecete): Organisme (gjest, synøket) som tolereres i en koloni av
en annen art (insektkoloni).
SYNOMONE: En kjemisk substans erhvervet
eller produsert av en organisme som i kontakt
med en annen organisme fremkaller en adferdsmessig eller fysiologisk respons som er fordelaktig for dem begge. Se: Allelochemical.

SYNONYM (Synonymon, Syn.): Synonym, ord
med samme betydning som et annet ord. Innen
taksonomi, ethvert av to eller flere navn som er
gitt det samme takson, eller der ett navn erstatter
et eller flere andre synonyme navn basert på
nomenklaturreglene (Se: Objective synonym),
eller at en taksonomist vurderer et taksonomisk
navn synonymt med et annet (Se: Subjective
synonym). Junior synonym er det sist publiserte
av to synonymer, senior synonym det første (Se:
Junior synonym og Senior synonym). Heterotypiske synonymer er synonymer basert på
forskjellige typer, homotypiske synonymer er
synonymer basert på samme type.
SYNONYMUM NOVUM: Se: syn.nov.
SYNONYMY: (1) Synonymi, relasjonene mellom
synonymer; forskjellige navn som er gitt det
samme takson (Se: Synonym); (2) Kronologisk
liste av vitenskapelige taksonomiske navn som
en forfatter mener er synonyme for et gitt takson,
inkludert forfattere og dato for publisering.
Omfatter en slik liste også bibliografiske
referanser for navnet, er listen en såkalt «full
bibliographical synonymy».
SYNOPSIS: (1) Oversikt, synopsis, kort sammenfattende fremtilling, beretning eller erklæring; (2)
Innen taksonomi, en generell oppsummering av
de prinsipielle delene eller den eksisterende
kunnskap om en taksonomisk gruppe.
SYNOPTIC: (1) Se: Synopsis; (2) Det å ta det
samme synspunkt; (3) Innen meteorologi, av eller
i relasjon til data som er innhentet samtidig over
et stort område av atmosfæren.
SYNOPTICAL KEY: Innen taksonomi, arrangeringen av de viktigste, mest essensielle karakterer
med tanke på identifikasjonen av gitte taksa for å
benytte kun karakterer av betydning.
SYNOROGENIC: Prosesser som skjer under
perioder med fjellkjededannelser. Se: Orogeny.
SYNPIONTOLOGY: Synpiontologi, studiet av de
tidligste utbredelsesmønstre og migrasjoner av
plantesamfunn.
SYNTAX: (1) Syntaks, et systematisk, harmonisk
ordnet arrangement; (2) Setningslære, ordføy-
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ningslære, studiet av reglene som styrer
hvorledes ord og de andre elementene i en
setningsstruktur kombineres for konstruksjon av
grammatikalske setninger, fraser og uttrykk, eller
en publikasjon som presenterer disse reglene; (3)
Mønsteret, praksisen og reglene, for dannelsen
av setninger og fraser i et språk; (4) De formelle
regler for formulering av utsagn (påstander) i et
programmeringsspråk; (5) Hvorledes signaler blir
ordnet og kombinert ved kommunikasjonen
mellom dyr.

kunstig produksjon gjennom kjemisk eller
biokjemisk syntese for særlig å imitere naturlige
produkter; (6) Ikke genuin, arrangert eller
fabrikert for spesielle situasjoner for å erstatte det
virkelige; kunstig, uekte, uoppriktig, falskt
(factitious, bogus, insincere).

SYNTECHNY: Likhet mellom forskjellige urelaterte organismer som resultat av tilpasninger til
samme omgivelser. Se: Convergent evolution.

SYNTHETIC METHOD: Se: Evolutionay method.

SYNTENIC (Syntenic sequence): Innen genetikk, lokalisert på samme kromosom; tilstedeværelsen av to eller flere gener på samme
kromosom.
SYNTENY: Situasjonen når to eller flere gener er
lokalisert på samme kromsom uansett om
koblinger mellom dem kan påvises eller ikke.
SYNTHESIS: (1) Syntese, sammensetning, prosessen å danne noe komplekst eller sammenhengende
gjennom
kombinasjon
av
enkeltkomponenter; prosessen når enkle faktorer
går opp i en høyere enhet; (2) Innen kjemi,
dannelsen av en kjemisk forbindelse ut fra
enklere stoffer eller elementer; (3) Innen
genetikk, stadiet i interfasen i den eukaryotiske
cellesyklus da hvert av kromosomene replikerer
(hver form danner et dublikat av seg selv der de
to søsterkromatidene er forent ved centromeren,
Se: Sister chromatid og Centromere.); (4) Logisk
deduksjon, deduktivt resonnement, en tankegang
som leder fra det generelle til det spesielle (Se:
Deduction); kombinasjonen av hypoteser og
antihypoteser til en høyere form for sannhet.
SYNTHETIC: (1) Syntetisk, kunstig, uekte, konstruert, noe som ikke forekommer naturlig, men
er laget av mennesket; (2) Ikke analytisk, relatert
til eller som involverer syntese (Se: Analytic og
Synthesis); (3) Det å avgjøre hva som er sant
eller falskt gjennom erfaring, observasjon,
istedenfor gjennom analyse av dets natur; (4)
Karakterisert gjennom hyppig og systematisk
bruk av bøyninger isteden for ord for å uttrykke
grammatikalske strukturer; (5) Innen kjemi,

SYNTHETIC LETHALS: Innen genetikk, letale
(dødelige) kromosomer som er dannet gjennom
overkrysninger mellom normalt livskraftige
kromosomer.

SYNTHETIC THEORY: Innen systematikk, den
moderne evolusjonsteorien fra 1940-årene som
kombinerer Darwins to-trinns modell for
evolusjonær forandring (dvs. variasjon og
seleksjon) med prinsippene fra moderne genetikk
(dvs. Mendels lover og populasjonsgenetikk).
Teorien er basis i vår tids biologiske forståelse og
eksperimentelle forskningen på prosessene som
ligger bak de forandringene vi også i dag kan
observere i både naturlige og kunstige
populasjoner av organismer. På tross av at
teorien også gir mulighet for variasjoner i
utviklingsraten, legger den muligens for stor vekt
på gradvise evolusjonære forandringer i
motsetning til mer sprangvise evolusjonære
utviklinger, dvs. lange perioder med stabilitet
avbrutt av episoder med særs raske
evolusjonære forandringer. Se: Darwinism,
Modern synthesis, Neo-Darwinism og Punctuated
evolution.
SYNTHETOGRAPH: Innen taksonomi, en sammensatt figur som viser en ny art tegnet ut fra to
eller flere individer fra typeserien.
SYNTOPIC: Syntopisk, populasjoner (eller arter)
som lever i samme makrohabitat og som kan
observeres nær hverandre og som derfor
potensielt kan tenkes å kunne kryssbefruktes.
Se: Allotopic.
SYNTROPHY (Cross-feeding, Synthrophy,):
Syntrofi, forholdet mellom to organismer som er
gjensidig avhengige av hverandre for føden, eller
der en art lever på produktene fra en annen art.
Innen mikrobiologi beskriver fenomenet den
symbiontiske relasjonen mellom bakteriarter. Se:
Syntrophism.
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SYNTROPHISM: Syntrofisme, gjensidig avhengighet for å tilfredsstille sine næringsmessige
behov; fenomenet da veksten av en organisme
avhenger eller forsterkes av én eller flere
vekstfaktorer eller substanser fra en annen
organisme i nærheten. Se: Syntrophy.
SYNTYPE: Syntype, ethvert individ av en
typeserie der man ikke har valgt en holotype (Se:
Holotype) eller en lektotype (Se: Lectotype).
Samlet sett utgjør syntypene den navnbærende
typen. Se: Type.
SYNTYPIC: Med referanse til den samme typen.
SYNUSIA: Strukturell samfunnsenhet karakterisert gjennom livsformenes, artenes uniformitet,
høyde og krav til omgivelsene; et karakteristisk
habitat eller økologisk samfunn kjennetegnet ved
homogene livsbetingelser og relativ like livsformer som vanligvis utgjør et visst nivå eller
klasse i samfunnet.
SYNXENIC: Kultur som omfatter én eller flere
individer av én art som dyrkes sammen med to
eller flere kjente arter av organismer. Se: Axenic,
Dixenic, Monoxenic, Polyxenic, Trixenic og
Xenic.
SYNZOOCHOROUS: Som er spredt ved hjelp av
dyr.
SYRINGOGRADE (Jet propulsion): Det å
bevege seg forover ved hjelp av kraften fra en
bakoverrettet væske (vannstråle), eller fremdrift
av fly ved hjelp av kraften fra en bakoverrettet
gass (fra en jetmotor).
SYPHILIS (Gumma, Lues): Syfilis, kronisk sykdom hos mennesket som skyldes en bakterie
(spiroket), Treponema pallidum (T. p. pallidum).
Bakterien overføres kun via seksuell kontakt,
men kan også overføres til fosteret under et
svangerskap. Infeksjonen skjer ved at bakterien
trenger gjennom huden i kjønnsorganene, hvor
lesjoner dannes. Inkubasjonstiden er tre uker.
Primær syfilis gir knuter og sår på kjønnsorganene; sekundære lesjoner med utslett,
dannes fire til seks uker senere i bl.a. øynene,
bena, leddene eller det sentrale nervesystem.
Hvis sykdommen forblir ubehandlet, kan den
mange år senere gi alvorlige og dødelige lesjoner

i hjertet og nervesystemet (tertiær syfilis). Se:
Sexually transmitted diseases og Venereal
diseases.
SYRINGE: Sprøyte, instrument som benyttes for
å administrere små mengder av en væske. Hvis
en nål knytter til sprøyten, kan den benyttes for å
injisere væske eller medisiner i kroppen.
SYRINGITIS: Inflammasjoner i øretrompeten. Se:
Eustachian tube.
SYRINX: (1) Syrinx, stemmeorganet hos fugl
som sitter i de nedre deler av luftrøret (trachea)
rett over foreningen av bronchiolene som
forgrener seg til hver sin lungedel. Stemmeorganet kan ofte ha en variabel og kompleks
struktur med et antall av vibrerende membraner
som produserer lyd; (2) Væskefyllt hulrom i ryggmargen; (3) Panfløyte, rørfløyte.
SYRTIDOPHILOUS: Det å leve og trives i tørre
sandområder.
SYRTIDOPHYTE: Plante som lever på tørr sand.
SYSTEM: (1) System, harmonisk ordning, arrangement eller mønster; (2) Organisert prosedyre,
plan, en metode for å klassifisere, skjematisere
eller symbolisere noe; (3) Et organisert sett av
prinsipper eller ideer som forklaring på et
systems funksjon; (4) Organisasjon eller nettverk
for fordeling eller noe som tjener et felles formål
(f.eks. et computer system, veisystem, telefonsystem); (5) Arrangering, kombinasjoner av
fenomener eller ting som hører sammen eller
som sammen danner en helhet slik at fjernes én
av delene eller mister den sin funksjon, påvirkes
systemet som helhet; (6) Innen biologi, enhver
orning, klassifisering, innen (a) taksonomi (dvs.
det taksonomiske system, vanligvis knyttet til
taksa på høyere nivå), (b) fysiologi (dvs. en
samling av organer eller vev som samvirker og
koordinerer fysiologiske funksjoner (f.eks. blodsystemet, fordøyelsessystemet, muskelsystemet, nervesystemet, rotsystemet), og (c) hele
kroppen betraktet som en funksjonell enhet, eller
en gruppe kropssorganer som sammen utfører
en vital funksjon; (7) Innen geologi, et sett av
horisonter (strata) innen en geologisk tidsperiode
og som er oppdelt i serier; (8) En samling enheter
som er i likevekt eller tenderer mot likevekt (det
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termodynamiske systemet), eller interakterende
legemer som påvirkes av de samme, relaterte
krefter (f.eks. gravitasjonssystemet), eller en
regulært interakterende, naturlig gruppe av
enheter som utgjør et forent hele (f.eks. det
metriske system, tallsystemet, værsystemet); (9)
Sosial orden, økonomisk, sosial eller politisk
organisering eller praksis i et samfunn (f.eks. det
kommunistiske system, det kapitalistiske system).
SYSTEM ANALYSIS: System analyse, studiet av
de funksjonelle og strukturelle relasjoner og
fenomener innen et system og gjennom en faglig
tilnærming som omfatter hele systemet. En
systemtilnærming (system approach) for å løse et
problem,
omfatter
eksperimentelle
undersøkelser og statistiske analyser (simuleringer) av
den rolle alle systemets komponenter spiller i
adferden til det større systemet. Se: Meta-analysis.
SYSTEMATIC ERROR (Constant error, Systemic error): Systematisk feil, vedvarende feil
som ikke skyldes tilfeldigheter; feil som alltid skjer
med samme verdi når et instrument benyttes på
samme måte på samme ting; feil som påvirker
alle enhetene i en gruppe på samme måte.
Systematiske feil skyldes oftest en mangel ved
selve systemet, for eksempel pga. feil i kalibreringen av måleapparaturen eller selve måten
obervasjonen skjer på (feil som skjer i samme
retning oppveier ikke hverandre). Se: Errors of
measurement og Random error.
SYSTEMATIC LIST: Innen biologi, systematisk
liste, en liste over arter arrangert i systematisk
rekkefølge, dvs. etter en eller annen form for et
klassifikasjonssystem. Se: Systematics.

enorme diversiteten vi observerer i former og
livsstrategier mellom jordens organismer. De forskjellige systematiske enhetene innen klassifikasjonen, er av fundamental betydning også for
de andre biologiske vitenskapene da enhetene
gjør det mulig å kommunisere og generalisere
biologisk kunnskap. Systematikk er den viktigste
integrerte biologiske fagdisiplin, da data fra alle
andre biologiske vitenskaper som genetikk,
etologi, evolusjonær teori, fysiologi, morfologi og
økologi benyttes til konstruksjonen av dette
generelle, systematiske referansesystemet over
jordens organismer. Systematikk er i praksis ofte
benyttet synonymt med taksonomi og klassifikasjon, dvs. omfatter i vid mening også
identifiseringen og beskrivelsen av organismene,
anvendelsen av det taksonomiske og nomenklaturiske regelverk (Koden) (Se: Code; Nomenclature og Taxonomy), og den hierarkiske klassifisering (Se: Alpha-taxonomy, Beta-taxonomy,
Gamma-taxonomy og Classification (method)).
Fylogenetikk omfatter rekonstruksjonen av de
fylogenetiske relasjonene mellom artene. Termen
biosystematikk knyttes særlig til eksperimentell
taksonomi, dvs. studier av biodiversiteten på
artsnivået. Se: Biosystematics.
SYSTEMATIST: (1) Systematiker, en som lager
eller følger et eller annet system; (2) Innen
biologi, taksonom, person som studerer
systematikk eller som er spesialist innen
taksonomi og systematikk. Se: Taxonomist og
Systematics.
SYSTEMATIZATION: (1) Systematisering, ordne
systematisk, gjøre systematisk, det å arrangere
noe i henhold til en gitt plan eller etter et bestemt
skjema; (2) Innen biosystematikk, det å lage en
naturlig klassifikasjon på bakgrunn av de
fylogenetiske relasjonene mellom organismer.

SYSTEMATIC SAMPLE: Se: Regular sample.
SYSTEMATICS (Biological systematics): Systematikk, biologisk systematikk, vitenskapen om
klassifikasjonen av jordens levende og utdødde
(fossiler) organismer i hierarkiske serier av
grupper, underarter, arter og høyere kategorier
(Se: Category) i henhold til deres naturlige,
fylogenetiske relasjoner (Se: Phylogenetics).
Systematikk utgjør et komparativt studium over
de evolusjonære relasjonene mellom organismene og de prosesser som har ført til den

SYSTEMIC: (1) Systemisk, relatert til eller er
felles for et system; (2) Agens (systemic agent)
som innvirker på eller involverer hele organismen
(kroppen) eller et spesielt organ; de deler av
kroppen som får blod fra aorta i motsetning til fra
lungearteriene; (2) Innen botanikk, et kjemisk
stoff som er uskadelig for planten, men som
absorberes og transporteres gjennom vevet og
gjør planten resistent mot sopp (systemic
fungicide) eller insekter (systemic insecticide).
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SYSTEMIC MYCOSES: Systemiske mykoser,
sykdommer forårsaket av sopp (f.eks. Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, B. brasiliensis) fra jord.
Infeksjon skjer gjennom inhalering; de fleste
systemiske mykoser er asymptomatiske.
SYSTEMS ECOLOGY: System økologi, en
underdisiplin av økologien som omfatter en totalanalyse (holistisk analyse) av de økologiske
systemene, spesielt på økosystem nivå, dvs. ved
hjelp av matematiske modeller å beskrive de
levende samfunnenes interaksjoner med de ikkelevende abiotiske komponenter i miljøet (Se:
Holistic). Se: Meta-analysis og System analysis.
SYSTOLE: (1) Systole, den delen av hjertesyklus
som innbefatter at hjertet kontrakteres, dvs. den
fasen av hjerteslagene da ventrikkelen sammentrekkes og presser blodet inn i arteriene (Se:
Diastole); (2) Kontraksjonen i en blære eller en
eller annen kontraktil vakuole.
SYSTOLIC BLOOD PRESSURE: Systolisk blodtrykk, det maksimale blodtrykk som fore-kommer
når hjertets venstre hjertekammer (ventricle)
sammentrekkes maksimalt. Se: Diastolic blood
pressure og Blood pressure.
SYZYGY: (1) Et stadium av seksuell reproduksjon hos visse protozoer der gametocyttene
blir fysisk forent uten å miste sin identitet som
adskilte celler; et par celler som encysteres
(vanligvis) og gir opphav til hannlige og hunnlige
gameter; (2) Situasjonen når jorden, månen og
solen er på samme rette linje i forhold til
hverandre (i konjunksjon eller opposisjon); (3)
Fusjonering i kroppen av to eller flere organer
eller organdeler; (4) Et par koblede eller korresponderende ting.
SZIDAT'S HYPOTHESIS: Szidats hypotese,
hypotesen som postulerer at desto mer evolusjonært spesialisert en vertsgruppe er jo mer
spesialisert er vertsgruppens parasitter, og desto
mer primitiv en vertsgruppe er jo mindre
spesialisert er dens parasitter.
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T
T (t): Forkortelse for: (1) Tera- (1012); (2) Nukleotiden / nukleosiden thymin (thymine, C5H6N2O2);
(3) Aminosyren threonin (threonine, C4H9NO3);
(4) Tonn (Se: Tonne); (5) Tid (Se: Time); (6)
Temperatur (Se: Temperature): (7) Tre ganger
(latin ter).

lagrede data i en eller annen hukommelse
(memory stick) som en serie oppføringer der hver
er definert med en unik nøkkel; (8) En samling
lover eller dekreter (tables of Moses).

T. (t.): Forkortelse for: (1) Tabell (tab., tabula,
tabula plate); (2) Volum (tom, tomus); (3) Med
bevis fra, vitne (teste); (4) Se: Fide.

TACHEION: Aktive, bevegelige akvatiske organismer som omfatter både de som kryper (herpon)
og svømmer.

TAB (tab): Forkortelse for: (1) Etikett, merkelapp,
forsyne med merkelapp; (2) Tablett (i medisinsk
sammenheng).

TACHOMETER: Takometer, turteller, hastighetsmåler, instrument som måler hastigheten på en
maskin, spesielt for måling av rotasjonshastigheten, antall omdreininger per minutt.

TABANIDAE: En familie av middelstore fluer
som omfatter klegger og blindinger, der hunnen
suger blod. Eksempler er storklegger i slekten
Tabanus (der de vanligste og største artene er
kuklegg (T. bovinus) og mørk kjempeklegg (T.
sudeticus)), regnklegger i slekten Haematopota
(der den vanligste arten er H. pluvialis) og
blindinger i slekten Chrysops (der den vanligste
arten er C. relictus). Det finnes 37 arter i familien
i Norge.
TABEO: Gå i oppløsning, tæres bort, råtne.
TABES: (1) Tæring, ryggmargstæring (tabes
dorsalis), betennelse i ryggmargen pga. syfilis;
(2) En sakte nedbrytning, avmagring, forminskning på grunn av en kronisk sykdom.
TABLE: (1) Tabell, liste, register, kortfattet
fortegnelse (Se: Synopsis), innholdsfortegnelse,
systematisk arrangement av data, vanligvis i
rader og kolonner for god oversikt (multiplication
tables); (2) Bord, møblement med plan overflate
festet til ett eller flere bordben; (3) En gruppe
personer samlet rundt et bord for formelle
diskusjoner ellerfor å bilegge en konflikt; (4) En
gruppe personer rundt et bord for å innta et
måltid mat; (5) Platå, noe som ligner et bord på
grunn av sin plane overflate, et horisontalt lag
(stratum) eller en vertikal, vanligvis rektangulær,
overflate (panel); (6) Maten og drikkevarene
servert til et måltid på en restaurant eller i et
hjem; et forråd eller kilde til mat; (7) En samling

TABULAR: Arrangert på en flat overflate.

TACHY-: Prefiks som betyr rask, hurtig, fort.
TACHYAUXESIS: Tachyauxese, hurtig vekst,
dvs. at en struktur eller del av en struktur vokser
raskere enn organismen som helhet. Se:
Allometric growth, Bradauxesis, Heterauxesis og
Isauxesis.
TACHYGEN: Innen biologi, struktur, plante- eller
dyreorgan som utviklet seg plutselig eller raskt
under artens fylogenetiske historie.
TACHYGENESIS: Tachygenese, akselerert ontogenetisk eller fylogenetisk utvikling, for eksempel
ved at visse nedarvede larvestadier avkortes eller
forsvinner under utviklingen. Se: Bradygenesis,
Ontogony og Phylogeny.
TACHYMETRY (Tacheometry): Takymetri, en
metodikk for raskt å kunne bestemme vertikale
og horisontale distanser og posisjoner (høyde og
avstand) til punkter på jordens overflate relativt til
hverandre gjennom å benytte en spesielt
tilpasset teodolitt (thedolite) som kan beveges i
den vertikale aksen (opereres en teodolitt i et
vatret plan, kalles den takeometer (tacheometer).
TACHYSPOROUS: Som har rask frøspredning.
TACHYTELIC: Tachytelisk, rask utvikling, en
fase med raskere evolusjonære forandringer enn
den gjennomsnittlige utviklingsraten, og som kan
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resultere i differensieringer og etableringer av
nye former for organismer. Dette er antatt å
særlig kunne skje når en populasjon skifter fra en
adaptiv sone til en annen og dermed gjennomløper en adaptiv differensiering (Se: Adaptive
radiation) som fyller de tilgjengelige nisjene. Se:
Adaptive zone, Evolution, Horotelic og Bradytelic.
TACTIC MOVEMENT: Se: Taxis.
TACTILE: (1) Taktil, følbar, føle-, som refererer til
berøringssansen, merkbar ved berøring (tangible), eller designet for å bli sanset gjennom
berøring; (2) Værhår.
TACTORECEPTOR: Berøringsreseptor, epidermale strukturer som registrerer berøring hvis
organismen kommer i kontakt med et underlag,
ved vibrasjoner i underlaget eller høye luftbårne
lyder. Se: Tangoreceptor.
TADPOLE: Rumpetroll, det halete larvestadiet til
haleløse amfibier (haleløse padder, orden Anura
(også kalt Salientia) som omfatter padder og
frosker).
TAENIA: (1) Taenia, slekt av bendelmarker
(båndmark) som omfatter viktige parasitter på
både mennesket og andre dyr (Se: Taeniosis);
(2) Bånd, bånd-lignende kroppsstruktur, muskel
eller vev.
TAENIOSIS
(Beef
tapeworm
infection,
Taeniasis): Taeniose, bendelmarksyke, infeksjon
og sykdom hos en rekke parttedyr forårsaket av
bendelmarker, spesielt arter i slekten Taenia: (a)
Taeniose hos mennesket: Infeksjon med
oksetintens
bendelmark,
Taenia
saginata
(larvestadiet (Cysticercus bovis) lever i kvegkjøtt,
det voksne stadium lever i tarmen hos rovdyr og
mennesket) og svinetintens bendelmark, Taenia
solium (larvestadiet (C. cellulosae) lever i
svinekjøtt, det voksne stadiet i rovdyr; både
cyster og det voksne stadiet forekommer i
mennesket) (b) taeniose hos katter: Infeksjon
med
bendelmarken
Taenia
taeniaeformis
(larvestadiet (Cysticercus fasciolaris) lever i rotter
og mus), (c) taenisose hos hunder: Infeksjon med
bendelmarken Taenia pisiformis (larvestadiet
(Cysticercus pisiformis) lever i bukhinnen
(peritoneum) hos hare og kanin), T. hydatigena
(larvestadiet (C. tenuicollis) lever i peritoneum

hos kveg, sau og svin), T. ovis (larvestadiet (C.
ovis) lever i kjøttet hos sau), T. cervi (larvestadiet
(C. cervi) lever i kjøttet hos hjortevilt), T. krabbei
(larvestadiet (T. tarandi) lever i kjøttet hos
reinsdyr), Multiceps multiceps (=T. multiceps)
(larvestadiet (Coenurus cerebralis) lever i det
sentrale nervesystem og er årsak til dreiesjuke
hos sau; forekommer også hos kveg) og T.
serialis (larvestadiet (C. serialis) lever i bindevevet hos bl.a. hare og kanin). Se: Metacestode.
TAGMA (pl. Tagmata): (1) Tagma, morfologisk
distinkt region, sammensatt kroppsdel hos leddyr
som resultat av embryonale sammenvoksninger
av to eller flere segmenter (somites) lik edderkoppenes hode og bryst (cephalothorax), eller
som bestårav to eller flere separate segmenter lik
et insekt bryst (thorax) eller bakkropp (abdomen);
(2) En gruppe segmenter modifisert for samme
funksjon (Se: Tagmosis).
TAGMOSIS: Tagmose, den evolusjonære prosess som danner tagma (Se: Tagma); den
funksjonelle spesialiseringen hos metamerisk
segmenterte dyr som deler kroppen opp i
distinkte regioner (tagmata).
TAHYNA VIRUS INFECTION: En virusinfeksjon
(Bunyaviridae) som er utbredt i Sentral-Europa
og Afrika. Vilt er reservoarverter, overføres
gjennom mygg til mennesket.
TAIGA: Taiga, barskogsbelte med et tynt jorddekke; terrestrisk biom mot den arktiske tundra
som er karakteristisk for de nordlige regioner av
Eurasia og Nord-Amerika. Taigaen består
overveiende av vintergrønne barskoger med gran
og furu og somrene er korte og vintrene lange og
kalde. Over det meste av taigaen er bakken
permanent frosset ned til ca. én meter under
bakken noe som forhindrer vann å trenge dypere
ned. Det dannes derfor lett myrer der
mulighetene ligger til rette; selve jorden er sur og
lite fruktbar. Vekstsesongen er på ca. 3 - 5
måneder, og i minst 6 måneder er temperaturen
under frysepunktet. Se: Biome og Boreal forest.
TAIL: (1) Hale, svans, ende, rumpe, den bakre
delen av et dyr (hos vertebratene den del som
strekker seg bak for anus); (2) Noe som ligner en
hale i form eller i posisjon (f.eks. komethale,
flyhale); (2) Mynt (tails, det motsatte av krone).
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TAIL ROT: Se: Fin rot.
TAIL WATER: Avløpsvann, avløp fra kraftverk;
trykkløst vann som strømmer ut fra en kraftstasjon.
TAINT: (1) Fordervelig, noe beklagelig, forkastelig, klandreverdig, en uønsket kvalitet eller
substans, eller noe som har en smittsom effekt
eller påvirkning; (2) Forpeste, forgifte, besmitte,
kontaminere, forurense, eller det å bli eksponert
mot en infeksiøs agens, parasitt eller giftstoff.
TALANDRIC: Det som angår de rytmiske forandringene i kroppens fysiologiske prosesser.
TALLOWY: Fet, fettete, talgaktig, det hvite,
smakløse, faste fettet i sau og kveg og som
benyttes hovedsakelig i såper, stearinlys og
smøremidler.
TALON: (1) Dyreklo, spesielt rovfuglklo, eller en
menneskenegl, finger eller hånd; (2) Objekt eller
del av et objekt formet som en klo, f.eks. et
kuben, brekkjern.
TALUS: (1) Ankelbenet, vristen; (2) Skråning,
spesielt en skråning dannet gjennom akkumulasjon av sten og klipper; stenur ved foten av et
fjell.
TAME: (1) Spak, spakferdig, medgjørlig, kuet,
føyelig, dempet (docile, subdued); (2) Motfallen,
mangel på humør, entusiasme eller evne til å
oppildne, begeistre; (3) Kjedelig, tamt; (4) Sløv,
matt, inaktiv, treg, doven; (5) Ikke fryktsom,
engstelig, naturlig uredd; (6) Temme, gjøre tam,
domestisere (Se: Domestication); (7) Tam, en
forandring og tilpasning over tid fra en utemmet,
vill og naturlig adferd til en tam og medgjørlig
adferd overfor mennesket, uten flykt, frykt eller
negative reaksjoner,heller nøytrale til positive
reaksjoner ved å nærme seg eller oppholde seg i
nærheten av mennesker. Er flukttendensen helt
eliminert, kalles dyret tamt selv om egenskapen
er kun begrenset til én person, vanligvis eieren.
Temming og pregning (Se: Imprinting) er
forskjellige fenomener fordi ved pregning til
mennesket rettes også den seksuelle adferden
mot objektet dyret er fiksert på, mens ved
temming er det kun fravær av negative

reaksjoner, som flukt; (8) Kultivering av land, eller
planter.
TAN: (1) Garve, det å omdanne proteiner eller
dyrehud (skinn) til lær eller lignende stoffer
gjennom behandling med garvestoffer fra bark
som stabiliserer proteinene og gjør skinnet mykt
og motstandsdyktig mot nedbrytning; (2)
Gyllenbrun hudfarge utviklet ved soleksponering,
kunstig høyfjellssol eller visse brunende kjemikalier; (3) Gulbrun, barkebrun farge (Se: Tawny).
TANDEM: (1) Tandem, et arrangement av to
objekter (maskiner) eller personer plassert etter
hverandre eller ved siden av hverandre og som
samarbeider; (2) Et kjøretøy lik en sykkel (tanden
bicycle) eller kajakk/kano der to eller flere
personer sitter etter hverandre; (3) Vogn drevet
av to dyr (hester) der den ene er spent foran den
andre.
TANDEM REPEAT (Tandem dublications, Tandem repeated segments): Innen genetikk,
multiple kopier av identiske DNA segmenter
(nukleotider) som ligger etter hverandre i
sekvenser; slike gjentatte segmenter benyttes
ofte som markører innen genkartlegging. Se:
Microsatellite DNA, Minisatellite sequence,
Repetitive DNA og Satellite.
TANGENT: (1) Berøre, det å komme sammen på
ett punkt; (2) Tangent, rett linje som berører ett
punkt på en kurve; (2) Tangens, forholdet mellom
lengdene på motsatt side og tilstøtende side av
en rettvinklet trekant, triangel.
TANGERINE: Mandarin (Citrus reticulata), selve
«appelsinen» eller et lite sitrustre i rutefamilien,
sitrusfamilien (Rutaceae). Mandarin frukten er
mindre og mildere på smak enn appelsinen, og
forveksles ofte med klementinen (Citrus reticulata
var. nobilis) som kom til Norge i 1963. Mandarinen ble borte fra det norske markedet på 1990tallet.
TANGLED BANK: Tangled bank, metafor som
refererer til nettet, relasjonene og samspillet,
mellom dyr og planter i et samfunn. «Tangled
bank» ble benyttet av Charles Darwin (18891882) før termen økologi ble lansert.
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TANG: (1) Karakteristisk kvalitet, noe som skiller
og gjør spesielt; (2) Sterk og langvarig smak,
aroma eller lukt; ettersmak, bismak, skarp, bitter,
besk; (3) «Blue tang» (Acanthurus coeruleus),
fisk som forekommer hovedsakelig i Brasil og
Bermuda; (4) Skarpt punkt, spiss eller tunge; (5)
Skaft, klinge, fet remspring som et redskap (kniv,
meisel) er festet til.
TANG LINE: Tanglinjen, høyeste kontinuerlige
linje langs stranda der tang vokser. Se: Algal line.
TANGORECEPTOR:
Berøringsreseptor,
et
enkelt sanseorgan, én sansecelle som registrerer
berøring. Se: Tactoreceptor.
TANNED: Solbrun. Se Tan.
TANNIN: Tannin, komplekse organiske stoffer
som er vanlig i bladverk, umodne frukter og
barken på trær. Tanniner er antatt smaksmessig
å virke avskrekkende på planteetende dyr eller
fungere som barriere mot patogene organismer.
Enkelte tanniner brukes under produksjon av lær.
Se: Tan.
TANTALUM: Tantal (Ta), tungt blågrått metallisk
overgangsgrunnstoff med atomnummer 73 i
grunnstoffenes periodesystem, atommasse (u)
180,948, smeltepunkt 2 996oC og kokepunkt 5
427oC. Grunnstoffet omfatter det stabile isotop
tantal-181 og det radioaktive isotop tantal-180
med en halveringstid på mer enn 10 7 år, ved
siden av en rekke andre mer kortlevende
isotoper. Tantal brukes i visse legeringer,
elektroniske komponenter og innen kirurgi da det
er lite reaktivt.
TANTUM: Utelukkende, så mye, så lite, bare til
en slik grad.
TAPE: (1) Teip, bånd, selvklebende bånd, limbånd, klisterpapir; (2) Målebånd; (3) Magnetbånd,
lydbånd (Se: Magnetic tape).
TAPERING: (1) Spiss, tilspisset, det å bli progressivt avsmalnende mot enden; (2) Det å
minske gradvis i størrelse, mengde eller antall.
TAPEWORM: Bendelmark, en mark i klassen
Cestoda innen rekken flatmarker (Platyhelminthes). Se: Cestoda og Taenia.

TAPHOCOENOSIS (Death assemblage, Thanatocoenosis): Døde dyr eller fossiler som
forekommer sammen i et gitt område i en
bestemt geologisk tidsperiode, og som ble brakt
sammen ved eller etter dødstidspunktet. Se:
Biocoenosis.
TAPHOGLYPH: Avtrykk i et sediment av en død
eller døende organisme.
TAPHONOMY: Tafonomi, studiet av prosessene
som medfører at levende organismer kan
omdannes til fossiler; prosessene fra en
organismes død (eller fra et spor av en
organisme dannes) til den registreres som fossil
av en paleontolog. Prosessene omfatter både
biologiske, kjemiske og fysiske påvirkninger på
det organiske materialet etter døden.
TAPHRIUM: Et grøftesamfunn.
TAPHROPHILOUS: Det å leve og trives i grøfter.
TAPHROPHYTE: Plante som lever i grøfter.
TAPPEN: Tappen, bjørnetappen, den ufordøyelige ekskrement proppen i tarmen hos bjørn
som ligger i vinter hi.
TAQ POLYMERASE: En DNA polymerase isolert
fra bakterien Thermophilus aquaticus og som er
meget stabil ved høy temperatur. Benyttes under
PCR-teknikker under sekvenseringer ved høy
temperatur. Se: Polymerase chain reaction.
TAR: (1) Tjære, mørk brun til svart tjære, en
brennbar, viskøs olje-lignende væske som
dannes gjennom forbrenning av organisk
materiale (treverk, kull, torv) og som består av en
blanding av hydrokarboner, harpiks, alkoholer og
andre stoffer (benyttes for bevaring og
konservering av tømmer); (2) En fast substans
som ligner tjære, men som biprodukt etter
tobakk, tobakksrøking.
TARAXACUM: (1) Løvetann, vanlig løvetann
(Taraxacum officinale), én av en gruppe småarter i løvetannslekten (Taraxacum); (2) Medisin
av løvetannrot (benyttes bl.a. til forebygging av
gallesten) eller løvetannblad (benyttes bl.a. som
urindrivende midel og for å motvirke høyt
blodtrykk).
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TARENTULAS: (1) Tarenteller, en stor gruppe av
store (8 – 30 cm med benene utspredt), hårete
edderkopper innen familien Theraphosidae (ca.
900 arter). Ingen tarenteller er dødelige for
mennesket bortsett fra at de skarpe bittene kan gi
alvorlige allergireaksjoner; (2) Tarentula, den
europeiske ulvespinneren, Lycosa tarentula (hvis
navn stammer fra den Sør-Italienske byen
Taranto) i familien ulveedderkopper (Lycosidae)
og som forekommer i Middelhavs-området.
Tarentulaen er opphavet til dansen tarentella
(som Nora danset i Ibsens «Et dukkehjem»), en
ekstatisk dans (dansemani, lidelse eller sykdom
som forekom i europeisk Middelalder) som man
en gang mente for forårsaket av et bitt fra en
ulveedderkopp, tarantulaen.
TARGET CELL: Målcelle, cellen som blir ødelagt
(drept) av cytotoksiske T-lymfocytter, antistoff,
komplement eller lymfokiner. Målorganet (target
organ) er det organet eller del av kroppen som et
hormon påvirker gjennom å medføre en mer eller
mindre varig forandring i organets aktivitet eller
ontogenetiske utvikling.
TARGETED MUTAGENESIS: Rettet mutasjon,
ønsket mutasjon (forandring) i et gen, vanligvis
for å bestemme eller studere genets funksjon
(forandringene i protinproduksjonen som resultat
av DNA manipuleringer).
TARGET ORGAN: Målorgan, det organ der et
gitt hormon, legemiddel eller annen substans har
en effekt.

sanser og er den sansen som registrerer den
kjemiske komposisjonen av mat eller andre
substanser når de reagerer kjemisk med
smaksløkene på tunga i munnen. Menneskets
tunge kan kun skille mellom fem grunnleggende
smaker (søtt, surt, salt, bittert og umami). Men
det vi kalles smak er langt på vei et resultat av et
samspill med lukteevnen.
TASTE AVERSION (Bait shyness): En form for
kondisjonert unnvikelse, et resultat av assosiert
læring, dvs. læring gjennom tidligere opplevelser
og erfaringer med skadelige eller giftige effekter
av inntatt væske eller mat. Se: Conditioning og
Mimicry.
TAUNG CHILD: Taung ungen, berømt fossilfunn
(1925) fra Taung, Botswana, som viste seg å
være den første kjente hodeskalle av en sørape,
Australopithecus (A. africanus), som man mener
levde for 1 - 2 millioner år siden. Se: Homonid.
TAURINE: Taurin, okset, okseaktig, okselignende, av eller relatert til en okse; stutet, tykkhodet.
TAUTOLOGY: (1) Tautologi, overflødig gjentagelse av samme idé, mening eller påstand med
forskjellige ord eller fraser; en unødvendig
repitasjon av det samme med forskjellige ord
(smør på flesk); (2) Ett tautologisk utsagn,
påstand, som nødvendigvis må være sant ut fra
måten det uttrykkes på.

TARN: Lite fjellvann (spesielt dannet av isbreer),
eller småvann, tjern. Se: Lakelet.

TAUTOMER: Tautomer, én av to eller flere
isomerer som lett overgår i hverandre og som
derfor vanligvis opptrer i en slags likevekt (tautomerisme). Se: Tautomerism.

TARSI-: Prefiks som betyr såle, fot. Tarsus,
ankelen hos terrestriske virveldyr (delen mellom
leggen og metatarsus). Tarsals, bena i tarsus.
(Ankelen hos menneske omfatter 7 ben.)

TAUTOMERIC SHIFT: Innne genetikk, kjemisk
forandring i formen til en DNA eller RNA base.

TART: Skarp, bitter smak, sur (sour); (2) Skarp,
bitende i tone eller oppfatning.
TASTE: (1) Smaksprøve, smake på for å fastlegge smaken eller aromaen; (2) Nippe til, drikke
og spise i små mengder; (3) Sette pris på, glede
seg over; (4) Bli vant til gjennom erfaring; (5)
Gjenkjenne, sanse gjennom smaken; (6) Nyte,
like, finne behag i. Smak er én av våre fem

TAUTOMERISM: Innen kjemi, tautomerisme, en
egenskap ved visse kjemiske stoffer der to eller
flere isomerer lett kan forandre seg til hverandre
slik at stoffet eksisterer kun som en likevektsblanding av disse isomerene (spesielt gjennom
vandring av et hydrogen atom). Se: Tautomer.
TAUTOMORPHISM (Parallel polymorphism):
Tautomorfisme, den overfladiske likhet mellom
morfer som hører til to eller flere polymorfe arter.
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TAUTONYM: Se: Tauonymy.
TAUTONYMY: Innen taksonomi, tautonymi, bruk
av samme ord som navn for både slekten og én
art i slekten (f.eks. Lemmus lemmus), slik at det
andre ordet (specific name) og/eller det tredje
ordet (subspecific name), nøyaktig gjentar slektsnavnet.
TAWNY: Ravfarget, brunlig, gulbrun til mørkebrun, solbrun.
TAWNY-COLOURED: Se: Fulvous.
TAXIDERMY: Taksidermi, studiet, kunsten og
praksisen å preparere og bevare døde individer,
spesielt virveldyr, til bruk innen forskning (som
skinn, preparater, objekter), eller å oppstoppe og
montere skinnet av døde dyr til sin naturlige,
livaktige form for utstilling i museer eller andre
institusjoner. Taxidermist, preparant, utstopper.
Se: Skin og Mounted specimen.
TAXIS (Orientation reaction, Tactic movement, Taxis response): (1) Taxis, ordnet
arrangement; (2) Innen språkvitenskap (linguistikk), systematisk arrangement av språklige
enheter (fonemer (minste lydenhet i et språk),
morfemer (minste enhet i et ord som har
mening), ord, fraser, setninger) i en lineær
sekvens; (3) Refleksreaksjon som involverer en
taxis; (4) Taxis (eller taksis), rettet eller orienterende bevegelse hos en celleorganell, celle
eller organisme i relasjon til en stimulus.
Bevegelsen kan enten være mot (positiv taxis),
fra (negativ taxis) eller i en vinkel (menotaxis) til
retning eller intensitet på den ytre stimulus.
Generelt utløses bevegelsen kun hvis stimulus er
over en viss terskelverdi (minimumsverdi).
Ekstrem stimulering kan gi avvikende former for
responser. Taxier kan også sies å omfatte
fastsittende dyrs orientering av kroppsaksen med
hensyn på en stimulus kilde. Taxier omfatter
tallrike typer definert ut fra sitt prefiks: AEROTAXIS (aerotaxis, orientering i forhold til varierende oksygen konsentrasjoner), BAROTAXIS
(barotaxis, orientering i forhold til (luft)trykk),
CHEMOTAXIS (kjemotaxis, orientering i forhold
til kjemiske konsentrasjonsgradienter), DUROTAXIS (durotaxis, mekanotaxis, orientering i
forhold til en stivhetsgradient), CLINOTAXIS
(klinotaxis, orientering i forhold til en stimulerings-

gradient), GALVANOTAXIS (galvanotaxis, orientering i forhold til en elektrisk stimulus, elektrisk
felt), GEOTAXIS (geotaxis, gravitaxis, orientering
i forhold til tyngdens aksellerasjon), HAPTOTAXIS (haptotxis, orientering i forhold til cellulær
kontakt, cellebevegels i dyr), HYDROTAXIS
(hydrotaxis, orientering i forhold til fuktighet, økt
vanninnhold), KLINOTAXIS (klinotaxis, orientering som resultat av suksessive sammenligninger av intensiteten på stimulus fra
forskjellige retninger, gjennom f.eks. å bevege
hodet fra side til side), MAGNETOTAXIS
(magnetotaxis, orientering i forhold til et
magnetfelt), MENOTAXIS (orientering i en vinkel
i
forhold
til
stimulus),
MNEMOTAXIS
(mnemotaxis, orientering i forhold til hukommelsen om et område), PHOBOTAXIS (fobotaxis,
orientering som ikke er rettet, men tilfeldig i
relasjon til forandringer i intensiteten av stimulus,
dvs. ingen ekte taxis), PHOTOTAXIS (HELIOTAXIS (fototaxis, heliotaxis, orientering i forhold
til en lyskilde; fra (fotofobe) eller mot (fotofile)),
RHEOTAXIS (rheotaxis, orientering i forhold til en
strøm, luft eller vann), TELOTAXIS (telotaxis,
orientering på basis av visuell stimulering fra
fjerne objekt, f.eks. ved hjelp av sonar eller
elektriske kraftfelter), THERMOTAXIS (termotaxis, orientering i forhold til endringer i
temperatur), THIGMOTAXIS (STEREOTAXIS;
thigmotaxis, stereotaxis, orientering i forhold til
fysisk kontakt, berøring), TOPOTAXIS (topotaxis,
orientering i forhold til stimulus-kildens plassering), TROPOTAXIS (tropotaxis, orientering på
basis av sammenligninger mellom to symmetrisk
plasserte sansemottagere som registrerer
samme stimulus), og VISCOTAXIS (viskotaxis,
forandring av bevegelsesretningen som respons
på forandringer i viskositeten til det omgivende
medium). Generelt er taxier relatert til bevegelser, tropismer til vekst. Se: Kinesis, Orientation
og Tropism.
TAX. N. (Tax. nov): Forkortelse for: «Taxon novum», nytt takson, forkortelsen benyttes gjerne når
et navn på en kategori stammer fra navnet på en
tidligere slekt for første gang.
TAXOCOENOSIS: Taxocoenose, grupper av
nært relaterte parasitter (samme slekt (congeners) eller samme familie) på samme ontogenetiske utviklingstrinn som okkuperer det
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samme mikrohabitat. Se: Parasitocoenosis og
Topocoenosis.
TAXOMETRICS: Se: Numerical taxonomy.
TAXON (pl. Taxa, Entity, Taxonomic group,
Taxonomic unit, Unit): Takson, taksonomisk
gruppe, enhver navnsatt gruppe av organismer
på et gitt klassifikasjonsnivå (Se: Clade);
monofyletisk enhet eller klasse av organismer
uansett taksonomisk rang eller nivå i en
hierarkisk klassifikasjon som kan gjenkjennes på
et gitt sett av delte karakterer. En gruppe må
vurderes tilstrekkelig forskjellig og ideelt sett
være aktuelt reproduktivt isolert fra andre
tilsvarende grupper, for å kunne få status som et
separat takson og dermed bli tildelt et
taksonomisk navn. Innen fylogenetisk systematikk (Se: Phylogenetic systematics) navnsettes
kun de gruppene som reflekterer reelle enheter i
naturen, dvs. som har en felles gen pool (Se:
Biospecies) eller har samme opphav (monofyletiske grupper, kloner). Slike grupper klassifiseres etter deres fylogenetiske relasjoner i et
hierkisk system av overordnede og underordnede
taksa. Det tradisjonelle klassifikasjonshierarkiet
omfatter følgende nivåer (kategorier) fra det
spesifikke til det generelle: Art (Species; underart, Subspecies), Art), slekt (Genus), familie
(Family), orden (Order), klasse (Class), rekke
(Phylum) og rike (Kingdom). Med høyere
kategorier eller taksa menes de kategoriene eller
taksa som befinner seg over artsnivå. Navnet på
et takson kan også vise til rang eller nivå i et
taksonomisk hierarki ved hjelp av sitt suffiks
(taxonomic rank). Det er kun arts-kategorien som
er objektivt definert gjennom biologiske kriterier
(bioart-konseptet). De andre kategoriene er
menneskeskapte (artefakter) og stammer fra en
pre-darwinsk typologi som senere gav opphav til
den Linnéiske klassifikasjon som benyttes i dag
(se over). Taksa kan inndeles i forskjellige typer:
(a) Iknotakson (ichnotaxon), takson basert på
fossile spor etter dyr (spor, veier, huler, sporfossiler; trace fossils), (b) infraunderarts takson
(infrasubspecific taxon), takson på et nivå lavere
enn underart (som ikke regulert av Koden, Se:
Code), (c) nominalt takson (nominal taxon),
nomenklaturisk takson bestemt gjennom et
tilgjengelig navn og den navnbærende typen,
men uten definerte taksonomiske grenser, (d)
nominotypisk (subordinat) takson (nominotypical

(subordinate) taxon), et takson på et lavere nivå
innen familie-, slekt- eller artsgruppen og som
inneholder den navnbærende typen, (e)
subordinat takson (subordinate taxon), takson i et
lavere nivå enn det taksonet i den gruppen det
sammenlignes med; det motsatte er et superior
takson (superior taxon), (f) taksonomisk takson
(taxonomic taxon), takson som omfatter alle de
nominelle taksa og individer en zoolog sier
taksonet skal omfatte ut fra de grenser
vedkommende har satt, og (h) zoologisk takson
(zoological taxon), et naturlig takson for dyr,
navnsatt eller ikke. Et takson skal alltid benevnes
med det godkjente (valide) navn blant de
eventuelle tilgjengelige navn for det aktuelle
taksonet. Se: Category, Code, Species, Taxonomic hierarchy (system) og Taxonomy.
TAXON CYCLE: Takson syklus, en syklus av
ekspansjon og kontraksjon i den geografiske
utbredelsen eller populasjonstettheten av en art
eller høyere kategori.
TAXON NOVUM: Se: Tax. n.
TAXONOMIC (Classificatory): (1) Taksonomisk,
med referanse til taksonomi, som gjelder eller
involverer taksonomi, prinsippene og lovene for
klassifikasjon. Se: Code, Systematics og Taxonomy.
TAXONOMICAL SPECIES CONCEPT: Det
taksonomiske artsbegrep, artsbegrepet som
definerer arten som den minste gruppen som er
vedvarende distinkt og diagnostiserbar fra andre
arter ved hjelp av de vanlige, ordinære
indentifikasjonsmetodene innen taksonomien.
Definisjonen er upresis og mangler teoretisk
basis, men benyttes i praksis. Den minner om en
annen definisjon som sier at en art er det en
kompetent taksonom sier er en art. Men hvem
avgjør hvilke taksonomer som er kompetente?
Se: Biological species concept, Species og
Species concept.
TAXONOMIC CATEGORY (Taxonomic rank):
Taksonomisk kategori, ett av de hierarkalske
nivåene i den biologiske klassifikasjonen av
organismer der taksa rangeres. Innen formell
taksonomi benyttes Carl von Linnés (1707-1778)
sju hovedkategorier: Rike (Kingdom), rekke
(Phylum), klasse (Class), orden (Order), familie

693

(Family), slekt (genus), og art (Species). Et gitt
takson er en identifisert og navnsatt taksonomisk
gruppe (i henhold det nomenklaturiske regelverk,
Koden) innen ett av disse sju nivåene. Den
biologiske art representerer den fundamentale
taksonomiske kategori. Se: Code, Taxon og
Taxonomic hierarchy (system).

TAXONOMIC LEVEL (Taxonomic rank): Se:
Rank.
TAXONOMIC LONGEVITY: Taksonomisk levetid, den perioden et gitt takson, uansett kategori,
forekommer på jorden. Se: Taxonomic category.
TAXONOMIC NAME: Se: Scientific name.

TAXONOMIC DISTANCE: Taksonomisk avstand, relasjonene mellom individer eller taksa i
et multidimensjonalt rom der hver dimensjon
representerer én karakter, og basert på
kvantitative estimater av ulikhetene mellom dem.
TAXONOMIC DIVERSITY (Species diversity):
Taksonomisk diversitet, variasjonen mellom arter
eller andre taksa i høyere taksonomiske kategorier, eller antall taksa som forekommer i en gitt
klad, geografisk område, habitat, samfunn eller
økosystem; ofte benyttet som synonym for
biodiversitet. Se: Alfa diversity, Beta diversity,
Biodisparity, Biodiversity, Gamma diversity og
Morphological diversity.
TAXONOMIC GROUP (Taxonomic taxon):
Taksonomisk gruppe, takson, et spesifikt navnsatt takson med alle underordnede taksa; en
identifisert enhet rangert i en taksonomisk
kategori. For eksempel den taksonomiske
gruppen Insecta omfatter alle insektene og deres
taksa og har rang av klasse innen rekken leddyr.
TAXONOMIC HIERARCHY (SYSTEM): Taksonomisk hierarki, hierarkisk system av taksonomiske kategorier arrangert i et antall nivåer
(serier i rang). Hovednivåene omfatter (mellomliggende kategorier dannes ved hjelp av
prefiksene over- (super-) eller under- (sub-)): (A)
ZOOLOGI (7 nivåer): Rike (Kingdom), Rekke
(Phylum), Klasse (Class), Orden (Order), Familie
(Family), Slekt (Genus), og Art (Species); (B)
BOTANIKK (12 nivåer): Rike (Kingdom), Divisjon
(Division), Klasse (Class), Orden (Order), Familie
(Family), Tribe (Tribe), Slekt (Genus), Seksjon
(Section), Serie (Series), Art (Species), Varietet
(Variety), Form (Form); (C) BAKTERIER (7
nivåer): Divisjon (Division), Klasse (Class), Orden
(Order), Familie (Family), Tribe (Tribe), Slekt
(Genus), Art (Species); (4) Virus (3 nivåer):
Familie (Family), Slekt (Genus), Art (Species). Se
Taxon.

TAXONOMIC POSITION: Taksonomisk posisjon,
posisjonen eller rangen et gitt takson har i det
taksonomiske klassifikasjonshierarki. Se: Taxonomic hierarchy (system).
TAXONOMIC RANK: Se: Taxonomic category.
TAXONOMIC UNIT: Se: Taxon.
TAXONOMIST: Taksonom, person som studerer
taksonomi eller som utfører taksonomi på et
profosjonelt plan, dvs. beskriver, navnsetter og
klassifiserer utvalgte grupper av de organismene
som lever på jorden. Ved hjelp av prefikser kan
preferanser
innen
taksonomisk
praksis,
defineres, f.eks.: Cytotaksonom (klassifiserer
organismer basert på deres cellulære funksjoner
og strukturer, spesielt kromosomenes antall og
struktur), kjemotaksonom (klassifiserer organismer basert på forskjeller og likheter innen
biokjemi, spesielt aminosyre sekvensene i de
proteinene som er felles), evolusjonær taksonom
(klassifiserer organismer basert på deres
evolusjonære likheter uten at de nødvendigvis
tilsvarer en klad; Se: Clade), eller numerisk
taksonom (klassifiserer organismer basert på
deres numeriske algoritmer, og da spesielt ved
hjelp av kluster analyser (Se: Cluster analysis).
Taksonomer arbeider i praksis etter forskjellige
strategier med hensyn på vektleggingen av
karakterene (Se: Lumper og Splitter). Det skyldes
at enkelte (lumpers) ønsker å slå sammen mer
eller mindre like arter til f.eks. én slekt, mens
andre (splitters) legger mer vekt på forskjeller
mellom artene og ønsker f.eks. å opprette to eller
flere slekter for de samme artene. Se: Lumping,
Splitting, Systematist og Taxonomy.
TAXONOMY (Taxis = arrangement; Nomos =
lov): (1) Et ordnet arrangement av grupper eller
kategorier; (2) Studiet over de generelle
prinsippene og lovene innen vitenskapelig klassifikasjon (Se: Systematics), eller en ordnet klassi-
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fikasjon over de levende og utdødde (fossile)
organismene i henhold til deres (antatte) naturlige, fylogenetiske (evolusjonære) relasjoner (Se:
Classification (method)); teorien (prinsippene),
praksisen (prosedyren) og reglementet for å
beskrive, navnsette og klassifisere organismer,
mikroorganismer, dyr og planter, i et hierarkisk
system av kategorier progressivt sammenslått til
mer og mer omfattende kategorier, og hvor alle
organismene tilhørende én kategori, er like mht.
visse definerte karakterer eller kriterier. I snever
mening omfatter taksonomi kun studiet av
teorien, praksisen og reglementet for å beskrive
og navnsette organismer basert på deres
naturlige likheter og forskjeller. I denne forstand,
utgjør taksonomi kun en del av systematikken. I
praksis benyttes begrepene systematikk og
taksonomi synonymt, om hverandre. Selve identifikasjonen, klassifiseringen, av organismene,
baserer seg på et logisk, informativt system for
navnsetting innen de forskjellige taksonomiske
kategoriene (Se: Nomenclature). Prosessene for
identifikasjon kan variere, alt etter praksis og
formål: (a) Klassisk taksonomi, dvs. at morfologiske, biokjemiske (proteiner) eller serologiske
(blod) data benyttes i klassifiseringen, (b)
molekylær taksonomi, dvs. at molekylær
informasjonen (DNA, RNA) benyttes i klassifiseringen, (c) cytotaksonomi, dvs. at kromosomal
informasjon (antall, størrelse, form) benyttes i
klassifiseringen, (d) numerisk taksonomi (fenetikk), dvs. at statistiske metoder og computere
benyttes i klassifiseringen (gjennom å gruppere
taksa ut fra utseendemessig (fenetiske) likheter
og forskjeller), eller (e) eksperimentell taksonomi,
dvs. at krysningsforsøk (eller andre former for
eksperimenter) benyttes i klassifiseringen. Termen biosystematikk er ofte brukt synonymt for
eksperimentell taksonomi. Se: Faunistics, Macrotaxonomy, Microtaxonomy, Taxon, Taxonomic
hierarchy (system) og Taxonomist.
TAXOSPECIES: Art basert på likhet funnet
gjennom numeriske metoder, dvs. en gruppe
med en høy grad av gjensidig fenetisk likhet. Se:
Numerical taxonomy og Phenon.
TAXUM VAGUM (tax. vag.): Et usikkert, tvilsomt
takson. Se: Taxon.

TCA (CYCLE): (1) Trichloroacetic acid; (2)
Tricarboxylic acid; (3) Se: Krebs cycle.
T-CELL (T-lymphocyte): T-celle, celle som
differensieres i brisselet (thymus gland) og er ansvarlig for den cellulære immunitet. Se: T-lymphocyte.
TD ANTIGEN (T dependent antigen): Se:
Thymus-dependent antigen.
TE: Se: Transposable element.
TEACH: (1) Arbeide som lærer (teacher), undervise, formidle kunnskap, viten, til elever på
regulær basis; (2) Instruere, formidle kunnskap
gjennom eksempler, praktiske demonstrasjoner;
(3) Lære gjennom erfaring ; (4) Formidle
kunnskap gjennom å tilrå eller preke; (5)
Oppmuntre noen til å akseptere noe som et
faktum eller prinsipp.
TEAR: (1) Tåre; (2) Rift, brist, ripe, sprekk; (3)
Rive, rive istykker, rive bort, sønderrive med
makt, dele opp gjennom å dra med motsatte
krefter; (4) Revne, spjære, flenge.
TECHNETIUM: Technetium (Tc), radioaktivt
metallisk overgangsgrunnstoff med atomnummer
43 i grunnstoffenes periodesystem, smeltepunkt
2 171oC og kokepunkt 4 876oC. Technetium er
påvist i visse stjerner og i fisjonsproduktene av
uran. Den mest stabile isotopen blant de 16
kjente, er technetium-99 med en halveringstid på
2,6 x 106 år.
TECHNICOLOUR: Fargefilm, en serie av fargede
bilder som kan vises på et lærret ved hjelp av en
projektor, eller prosessen å lage fargefilm
gjennom å benytte flere synkroniserte bilder av
samme scene der hvert bilde har et forkjellig
fargefilter for å gi den ønskede fargeblanding.
TECHNIQUE: (1) Teknikk, måten eller metoden
noe utføres på, f.eks. den vitenskapelige prosedyren for å utføre et forsøk, skrive et fagarbeid
eller å skape et kunstnerisk uttrykk eller artistisk
arbeid; (2) Dyktighet, ferdighet, talentet eller
evnen til å utføre noe eller til å oppnå noe
spesielt.

TB: Se: Tuberculosis.

695

TECHNOLOGY: (1) Teknologi, praktisk bruk av
faglig, vitenskapelig kunnskap for prosessutvikling, spesielt for industrielle eller kommersielle
formål; bioteknologi, medisinsk teknologi; (2)
Måten en oppgave utføres på, spesielt ved hjelp
av tekniske kunnskaper og ferdigheter; (3) En
samling eller gruppe elektroniske produkter og
systemer; (4) Kunnskapen et samfunn besitter for
å utvinne materialer og produsere redskaper.

de sklerotiserte forvingene som dekker bakvingene hos bl.a. gresshopper.

TECNOPHAGOUS: Som eter sine egne egg.

TELAMON: En støttende struktur, fundament; et
arkitektonisk element.

TEGUMENT: Se: Integument.
TEGULICOLOUS: Som lever på taksten eller lav.
TEL- (Tele-, Telo-): Prefiks som betyr bortenfor,
ut over, hinsides, videre.

TECT- (Tecti-): Prefiks som betyr et tak.
TECTIFORM: Hellende; med form som et tak.
TECTOLOGY (Tektology): (1) Tektologi, en gren
av morfologien som betrakter en organisme som
sammensatt av andre organismer; studiet av
organismer som grupper av morfologiske enheter
der hvert organ betraktes som et individ; (2)
Systematisering av erfaring gjennom å identifisere universelle organisatoriske prinsipper.
TECTONIC: (1) Det å ha stor eller vidtfavnende
påvirkning eller betydning; (2) Bygnings-, arkitektonisk, relatert til konstruksjonen av en bygning;
(3) Tektonisk, relatert til eller et resultat av
tektonikk, den grenen av geologien som er
opptatt av jordskorpens (eller en annen planet
eller månes) struktur, tektoniske plater, foldninger
og forkastninger, eller jordens indre krefter som
gav de bevegelser av jordskorpen som medførte
foldingene og forkastningene, og dannelsen av
platåene, fjellene og havbassengene. De
viktigste tektoniske prosessene er dannelsen av
fjellkjedene gjennom hevelser basert på
regionale
sammentrykninger,
overglidninger
(orogeni) og vertikale oppløftninger av enorme
blokker av jordoverflaten (epeirogeni).
TECTOTYPE: Se: Type.
TEEM: (1) Kry, myldre, yre, vrimle, være tilstede i
store antall; (2) Være full, full til det flyter over
(abound); (3) Bli gravid, være drektig, formere
seg, yngle, bære frukt (conceive).
TEG: Sau i sitt annet år. Se: Sheep.
TEGMEN: Dekke, hud, et overfladisk lag eller
dekke over en del av et dyr eller en plante, f.eks.

TELEGAMIC: Prosessen eller adferden å tiltrekke seg hunner fra en avstand; luktapparatet
hos sommerfugler.
TELEGENESIS: Telegenese, kunstig inseminasjon, reproduksjon uten at det har vært kontakt
mellom individene som bidrar med egg og
spermier.
TELEMETRY: Telemetri, vitenskapen og den tilhørende teknologi for automatisk registrering der
målinger og data overføres fra et annet sted enn
det sted der apparatet er som tar imot måledataene (overvåkningsdataene). Telemetri benyttes bl.a. innen sykehusovervåkning av pasienter, innen biologisk registrering av adferd hos
dyr (biotelemetri) og innen romforskning. Telemeter, elektrisk apparat for å måle kvantiteter
(f.eks. hastighet, temperatur, trykk) og overføre
disse resultatene til en annen, fjern stasjon, eller
et instrument for å måle avstanden av et objekt til
en observatør.
TELEO-: Prefiks som betyr komplett, fullstendig.
TELEOLOGY: (1) Teleologi, bruk av hensikt eller
design for å forklare eller beskrive naturlige fenomener; (2) Det å tilegne naturen, naturlige
fenomener eller prosesser den egenskap å være
rettet mot et mål eller formet ut fra en hensikt; (3)
Doktrinen, filosofien at naturlige fenomener er et
resultat av eller formet ut fra en hensikt eller et
gitt mønster; troen at naturlige prosesser, de
observerte naturfenomene og organismene slik vi
i dag opplever dem, kan forklares ut fra en
forutbestemthet (predeterminasjon). Med andre
ord, naturlige fenomener, og spesielt de som
betraktes som resultat av en evolusjon, skyldes
en underliggende design basert på et mål, en
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hensikt; filosofien om en hensiktsmessig
verdensorden. Teleologi legger vekt på alle de
(tilsynelatende) fantastiske tilpasninger i naturen
som vi kan observere, og ser bort fra alle de
uperfekte strukturer og løsninger som vi også kan
obervere, at alt som lever er det som overlevde
de naturlige seleksjonsprosessene og at tilpasningene (vanligvis) er det minimalt nødvendige
for å overleve (bortsett fra menneskets enorme
hjernekapasitet). Teleologiske forklaringer har to
komponenter: (a) Identifiseringen av en eller
annen rasjonell agent som «ser» at en tilstand er
god eller at noe er bedre enn andre alternativer,
og (b) handlingene fra agenten som er
tilstrekkelige eller nødvendige til at objektet
oppnår denne tilstanden. Den eksterne teleologien (Platons modell), omfatter en ytre agent i
forhold til objektet som forklares teleologisk og at
målet er agentens mål, ikke objektets (årsaken er
en rasjonell agent med en hensikt som omfatter
hele kosmos). Den indre (iboende) teleologien
(Aristoteles modell) refererer til at noe skjer på
grunn av sitt eget sluttprodukt, der slutten
(enden) er årsaken til at noe skjer i naturen og
som derved er uavhengig av en eller annen
agent (årsaken er en iboende, potensiell form
uten hensikt som omfatter alle levende strukturer
og prosesser). (Aristoteles teleologi er ikke del i
den tradisjonen som førte fram til en teologi
basert på troen at universet er et produkt av et
intelligent design, en guddommelig hensikt.)
Vitenskapsmenn snakker ofte i teleologiske
termer, f.eks. at en organisme utviklet en struktur
for å utføre en spesiell handling. Uansett,
teleologiske forklaringer er uvitenskapelige da de
knyttes til overnaturlige krefter som har en plan.
En debatt pågår imidlertid over den faglige
holdbarheten til teleologiske betraktninger. Se:
Natural selection og Teleonomy.
TELEONOMY: Teleonomi, det å ha en fundamental hensikt, den tilsynelatende meningsfullhet
og målrettethet i strukturene og funksjonene til de
levende organismene som evolusjonære tilpasninger for reproduktiv suksess eller/og et eller
annet iboende program knyttet til hensikt. Innen
teleonomi studeres karakterer og karaktertrekks
(og enkelte maskiners) hensiktmessighet, særlig
på bakgrunn av deres tilsynelatende programmerte, mekanistiske og målrettede natur. En
struktur eller aktivitet som tilsynelatende har et
biologisk signifikant mål og bidrar til biologisk

suksess, kalles teleonomisk. Men slike positive
strukturer og karakterer har oppstått pga. naturlig
seleksjon til forskjell fra teleologiske fenomener
der en agent ut fra forutseenhet, kan planlegge
og skape alternative fremtidige strukturer og
karakterer. Men aldri har man under studier av
utallige evolusjonære utviklingslinjer, funnet bevis
på noen form for «mål-søking» i henhold til
teleologiens tanker om målplaner og design.
Harmonien i naturen så langt man kan si at det
forekommer, er et aposteriori produkt av naturlig
seleksjon, eller, i beste fall, basert på selvorganiserende systemer hvor det spontant
dannes en strukturell orden basert på interaksjonene mellom systemets enkeltkomponenter.
Noen styring og kontroll av en ytre agent er det
ikke behov for. Se: A posteriori, Natural selection
og Teleology.
TELEOST: Benfisk (Teleostei), fisker hvis skjelett
helt eller delvis består av ben istedenfor brusk.
Benfiskene omfatter ca. 20 000 arter. Se: Fish.
TELEOTYPIC CHARACTER: Teleotypisk karakter, enhver unik karakter som skiller arter fra
hverandre. Teleotypic, karakterer erhvervet i de
terminale taksa.
TELEPHONY: Telefoni, kommunikasjonssystem
som er konstruert spesielt for overføring av lyd
(stemmer eller annen informasjon) via f.eks.
elektronisk post. Et telefonisystem omfatter alt
det nødvendige utstyr for å etablere en
kommunikasjonskanal mellom brukerne. Selve
informasjonoverførselen kan skje via elektriske
kabler, optiske fibre, radio- eller satellitt linker.
Digitaliserte signaler for overførsel er vanligst,
slik at alle former for informasjon kan nå
overføres meget raskt og sikkert. Det krever
omformere for koding av stemmene til digitale
signaler. Inngangen og utgangen av disse
signalene, f.eks. i en computer, krever bruk av et
modem. Se: Modem.
TELESCOPE: Teleskop, kikkert, optisk instrument for å samle og registrere lys i den hensikt å
skape et bilde av fjerne objekter, eller et hvilket
som helst instrument som benyttes for å
registrere stråling i deler av det elektromagnetiske spektrum, og som overføres til en
(vanligvis) elektronisk mottager for analyse. Den
spesielle evnen teleskoper har til å registrere
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minimalt med lys, gjør at man kan observere
lyset fra meget lyssvake objekter som ikke kan
sees med det blotte øye eller kikkert. Bilder tatt
av disse fjerne objektene (stjerner eller stjernekonstellasjoner) kan forstørres til videre analyse.
Men himmelens stjerner utgjør (bortsett fra vår
egen sol), kun lyspunkter i teleskopene uansett
forstørrelsesgrad på grunn av de enormt lange
avstandene. Det er aperturen i hovedlinsene
(eller speilene) som bestemmer graden av forstørrelse; desto større apertur jo større oppløsning og evne til å registrere lys har teleskopet.
Det finnes mange typer av teleskoper: Radioteleskoper og infrarøde teleskoper, registrerer
stråling som passerer radiodelen og de infrarøde
deler av det såkalte atmosfæriske vindu (Se:
Atmos-pheric window). Teleskoper som er
montert i satellitter, kan også registrere ultrafiolett
stråling, røntgenstråling og gamma-stråling fra
verdensrommet. Teleskoper brukes spesielt
innen astronomi.
TELEVISION: Televisjon, telekommunikasjonssystem der synlig og/eller hørbar informasjon
overføres til et mottakerapparat for fremføring for
et publikum. Televisjonskameraer og mikrofoner
omformer de optiske signalene fra en linse og
lydsignalene fra en mikrofon, til elektriske videoog audio-video signaler som forsterkes, kontrolleres, og sendes videre over en modulert
radiofrekvens (bærebølge) til seerne og lytterne
ved televisjonsmottagerne som mottar signalene,
dechiffrerer dem og danner bilder på en skjerm
som er spesielt utformet som en katode-stråle
tube. Informasjonen hentes ut ved hjelp av
scanning hvor et lyspunkt i TV-apparatet synkront
scanner (raster scanning) både horisontalt (med
en viss linje frekvens) og vertikalt (med en viss
felt frekvens) over skjermen og produserer det
endelige skjermbildet. Monokrom televisjon
sender kun i svart/hvitt, mens fargefjernsyn (som
er det vanlige) sender bilder i farger basert på at
signalene mottas av spesielle fargemottagere
(som også kan benyttes til svart/hvitt fjernsyn).
Kameraet som benyttes til fargefjernsyn består
av tre kamera-tuber, der hver mottar informasjon
som er selektivt filtrert for kun å produsere
lysinformasjoner fra gitte områder av lysspekteret. Slik blir det opprinnelige flerfargede
signalet, oppsplittet i sine komponenter, primærfarger (rødt, grønt og blått, RGB), der videoresultatet er fargeblandingen av lysfargene som

sendes øyet. RGB er en additativ fargemodell der
farger blandes ved å sette til lys. Se:
Telecommunications.
TELLURIAN: (1) Jordboer, innbygger på jorden
(terrestrial), som angår jorden; (2) Tellurion,
apparat som viser jordens bevegelser rundt sin
akse og solen noe som forårsaker døgn- og
sesongsvekslingene.
TELLURIC: (1) Jordisk, relatert til jorden (terrestrial), planeten jorden; (2) Relatert til eller som
er oppstått fra jorden eller jordsmonnet; elektrisk
strøm nær jordens overflate; (3) Se: Tellurium.
TELLURIUM: Tellur (Te), sølvaktig metallisk
grunnstoff som hører til gruppe VI i grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 52,
atommasse (u) 127,60, smeltepunkt 451 oC og
kokepunkt 1 390 ±3oC. Tellur fremstilles som et
biprodukt under raffineringen av kobber. Tellur
omfatter 8 naturlige isotoper og 9 radioaktive.
Tellur brukes i halvledere, i bly produkter og i
visse former for stål.
TELLUROMETER: Tellurometer, elektronisk
instrument som måler avstander basert på
reflekterte mikrobølger (radiobølger). Instrumentet kan benyttes både i tåke og i nattemørke,
og har en normal rekkevidde fra 30 opp til 70 km.
TELLUS: (1) Moder jord (Se: Gaia); (2) Jordgudinnen (jorden personifisert som en Gud innen
Romersk mytologi), en beskytter av ekteskapet
og fruktbarheten.
TELMATIUM: (1) Fuktig eng; våt myr; (2) Myrsamfunn.
TELMATOLOGY: Telmatologi, studiet av våtområder, marskland, myrer og sumper.
TELMATOPHILOUS: Det å leve og trives i våte
områder, marskland, myrer og sumper.
TELMATOPHYTE: Telmatofytt, plante som lever
og vokser i fuktige, våte omgivelser.
TELMATOPLANKTON: Telmatoplankton, planktoniske ferskvannsorganismer som lever i
sumper, våte myrer og myrlendte områder.
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TELMICOLOUS: Som lever i myrlendte ferskvannsområder, sumper.
TELMOPHAGOUS (Pool feeder): Organismer
(vesentlig blodsugende leddyr) som suger blod
som siver ut etter sår og vevsskader, eller etter å
ha blitt stukket av leddyret.
TELO-: Se: Tel-.
TELOCENTRIC (CHROMOSOME): Telosentrisk
kromosom, kromosom med centromeren lokalisert i enden av kromosomet (terminal posisjon),
dvs. slik at det forekommer kun én kromosom
arm. Se: Centromere.
TELOLECITHAL: En eggcelle med mye plomme
som er konsentrert mot den lavere siden av en
celle, eller ved en av polene. Se: Centrolecithal
og Isolecithal.
TELOMERASE (Terminal telomerase): Telomerase, DNA polymerase, et ribonukleoprotein
enzym i de eukaryotiske cellene som reparerer
telomerene slik at de ikke avkortes under de
suksessive celledelingene og kromosom replikasjonene. Enzymet telomerase katalyserer en
forlengelse av telomerene noe som bevarer
kromosomenes stabilitet under kromosomfordoblingene (dvs. legger til artsavhengige sekvenser
(telomere repeat sequences) til 3̍ enden av
telomeren). Telomerase benyttes særlig innen
medisinsk forskning for å forlenge livetiden til de
normale cellene. Se: Telomere.
TELOMERE: Telomer, en region av gjentatte
DNA sekvenser ved hver ende av de eukaryotiske kromosomene hos de fleste eukaryoter.
Telomeren omfatter ofte et par hundre gjentatte
DNA sekvenser som beskytter kromosom
endene for skader eller fusjoner med nærliggende kromosomer. Det sikrer kromosomenes
stabilitet ved DNA og kromosom replikasjonene
da det ved hver celledeling, tapes deler av
telomeren slik at etter ca. 60 - 100 celledelinger (i
gjennomsnitt) vil cellen kunne dø. Telomerase er
spesielt aktiv i stamceller, gameter og de fleste
kreftceller, men er normalt fraværende i de
somatiske cellene.
TELOPHASE: Telofase, det fjerde og siste
stadium i kjernedelingen under både mitosen og

meiosen (telofase I under meiose I, telofase II
under meiose II). Ved mitose adskilles kromatidene under anafasen og under telofasen er
migrasjonen av datterkromosomene til spindelens poler, fullført. Spindelen forsvinner, nukleoli
kommer til syne igjen og en kjernemembran
nydannes rundt de to datterkjernene med samme
kromosomer og kromosomantall som i den
opprinnelige cellekjernen. Deretter vender datterkromosomene (kromatidene) tilbake til sin
utstrakte, usynlige tilstand; dvs. kjernen går inn i
sin interfase. Se: Meiosis, Mitosis, Nucleolus og
Spindle.
TELOTAXIS: Telotaxis, en bevegelse rettet mot
et mål, og med minimum av avvik i bevegelsen
mot målet. Se: Taxis.
TELSON: Telson, det siste bakkroppssegment
hos mange leddyr.
TEM (Transmission electron microscopy):
Forkortelse for: Transmisjonselektronmikroskopi.
Se: Electron microscopy og SEM.
TEMPERATE: (1) Moderat, ikke ekstremt eller
overdrevent, markert med moderasjon, ikke
overdådig, behersket, tilbakeholden, utviser
selvkontroll; (2) Temperert, det som forekommer i
eller er assosiert med et moderat vær eller klima,
eller det å ha et moderat vær eller klima som ikke
gjennomløper sesongmessige, ekstreme forandringer i temperatur (og fuktighet); tempererte
sone, tempererte region. Den tempererte sonen
(temperate zone) som utgjør én av de tre
klimasonene (basert på temperatur), ligger
mellom den varme sonen (tropene og subtropene) og den kalde sonen (arktisk og subarktisk), og omfatter breddegradene mellom
polarsirklene og tropene på begge halvkuler. I
den tempererte sonen er klimaet vekslende med
lange, varme somre og korte, kalde vintre. I
dagligtale betyr temperert, kort og godt moderat
klima uten større temperaturekstremer, hverken
for varmt eller for kaldt; (3) Innen biologi, relatert
til virus som infiserer bakterier (bakteriofager),
men som sjelden forårsaker lyse (Se: Lysis).
TEMPERATE GLACIER: Isbre der størstedelen
av ismassen har en temperatur lik eller svært
nær trykksmeltepunktet.
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TEMPERATE GRASSLAND BIOME: Temperert
gresslette biom, de kontinentale gressområdene
kalt pampas, prærier og stepper som alle kan
karakteriseres med sesongmessige temperaturekstremer, nedbør mellom det som skogsområder og ørkener opplever, én lang og tørr
sesong, vegetasjon dominert av gress og store
beitende gressetere og huleboende pattedyr. Se:
Biome og Temperate.
TEMPERATE FOREST BIOME: Temperert
skogsbiom, en av jordens hovedregioner, karakterisert ved mye nedbør (tempererte regnskoger)
og høy fuktighet, og en variert vegetasjon med
nåletrær og et mangfold av løvfellede treslag (Se:
Temperate).
Temperaturen varierer mye og
danner markerte sesonger, varme somre og
meget kalde vintre med regn om sommeren og
snø om vinteren, og overgangssoner mellom
disse (vår og høst). Slike skogsbiomer har ofte et
tykt humuslag, høye trær med omfangsrike
trekroner, en underskog av mindre trær og
busker og et nedre lag av moser og lav. Det
meget rike dyrelivet i disse tempererte skogsbiotopene, domineres av rovdyr, store byttedyr
og fugler.
TEMPERATE (BACTERIO)PHAGE: Bakteriofag
som kan integreres (som profag) i kromosomet til
en bakterievert og replikere sammen med
bakteriens kromosom. Bakterien sies å være
lysogenisk for den aktuelle fagen, for gjennom
induksjon kan fagen starte å reprodusere med
lyse av bakteriecellen som sluttresultat. Se:
Lysogeny.
TEMPERATURE (T): (1) Temperament, relativ
tilstand av emosjonell temperatur (mood); (2)
Temperatur, den kroppstemperatur som er
naturlig for en levende organisme (gitt dyreart);
(3) Feber (a fever), unormal høy kroppstemperatur for en gitt art; (4) Temperatur, antall
varme- eller kuldegrader et legeme eller miljø
har, målt i henhold til en gitt skala; mål på den
gjennomsnittlige kinetiske energi til partiklene
(molekyler, atomer, ioner) i en substans uttrykt
som grader etter en standardisert skala. Det er
mengde iboende varmeenergi (termal energi) i
det som måles som bestemmer retningen på
varmestrømmen når det bringes i termal kontakt
med andre objekter (eller luft) da varme
strømmer fra områder med høy temperatur til

områder med lavere temperatur. Hvis en
varmestrøm uteblir, er legemet (eller rommet) i
termodynamisk likevekt (samme temperatur) med
omgivelsene. Å ta temperaturen til et legeme
eller et rom, er å måle varmeenergien i grader
Celsius (Se: Celsius scale), grader Fahrenheit
(Se: Fahrenheit scale) eller grader kelvin (Se:
Kelvin scale). Både celsius-skalaen til Anders
Celsius 1701-1744) og Fahrenheit-skalaen til
Daniel G. Fahrenheit (1686-1736), måles ut fra et
referansepunkt, frysepunktet til vann som er satt
henholdsvis til 0oC og 32oF, og der kokepunktet
er satt til 100oC og 212oF. Temperaturskalaen
benyttet til vitenskapelige formål, baserer seg på
grader celsius eller grader kelvin. Innen
termodynamikk benyttes kelvin skalaen, termodynamisk og absolutt temperatur, der referansepunktetet er absolutt 0, den laveste temperatur
som kan oppnås. Opp til ca. 500oC kan man
benytte konvensjonelle former (termometri) for
temperaturmåling, men over denne temperaturen
benyttes et pyrometer (Se: Pyrometer). Temperatur er en meget viktig økologisk faktor,
kanskje den viktigste, og påvirker nesten alle
aktiviteter til de levende organismene. Dyrs
temperatur avhenger av balansen mellom raten
varmeproduksjon og varmetap, der varmeproduksjonen er avhengig av metabolismeraten,
spesielt matens oksidasjonsrate. Varmetapet
avhenger av organismens totale overflateareal i
forhold til volumet, og selve hudstrukturen. Desto
større dyr jo mindre overflateareal i forhold til
volum, dvs. store dyr taper (teoretisk) mindre
varme enn små dyr. Et lite dyr trenger derfor
relativt sett, mer mat og en høyere respirasjonsrate for å erstatte varmetapet over
kroppsoverflatene. Lufttemperaturen påvirker
også fuktighetsgraden og dermed fordampningsgraden, dvs. muligheten for avkjøling gjennom
svette og fordampning fra kroppsoverflatene; den
omgivende temperatur har størst effekt når
fuktigheten er høy. Temperatur plottet mot andre
faktorer, f.eks. fuktighet, på et grafisk kart
(klimograf), har vist seg nyttig ved økologiske
undersøkelser over den påvirkning kombinasjonen av fysiske faktorers har på organismene
(en temperatur-fuktighet indeks viser f.eks.
effekten av diverse værlag for menneskelig
trivsel). Temperaturfordelingene varierer med
karakteristiske mønstre i de tre biosyklene (Se:
Bicocycle): Land, sjø og ferskvann. Vanligvis er
temperaturvariasjonene mindre i vann enn på
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land, f.eks. på 5 meters dyp er forskjellen fra
sollys til skygge mindre enn 0,1oC. De daglige
fluktuasjonene er også mer begrenset i vann,
med ca. 4oC i overflaten og avtagende nedover i
dypet. Maksimumstemperaturen som er målt i
marine områder, er ca. 36oC (Persiske gulf).
Temperaturen kan imidlertid bli meget høy på
grunt vann ved land og i små ferskvannsdammer,
dessuten kan vanntemperaturen i varme kilder i
vulkanske områder, nå over 100oC. Lufttemperaturen nært land kan være nesten 20 oC
varmere om dagen enn om natten, i ørkenområder nesten 80oC varmere. På land i Norge
er den kaldeste målte temperatur, -51,4oC (1.
januar 1886; i januar 1999 ble det målt -51,2oC
(laveste temperatur i det århundret; begge
målinger er fra Finnmark), mens det kaldeste
som noen gang er målt på jorden, er -89,6oC
(Vostok (Antarktisk) i 1983). Den høyeste
lufttemperatur målt i Norge, er 35,6oC (Nesbyen
20. juni 1970) og på jorden, 58,0 oC (El Azizia,
Libya, Nord-Afrika 13. september 1922), men
temperaturen i ørkensand kan komme opp i rundt
80oC ved middagstider i tropiske områder. Den
gjennomsnittlige temperatur på land varierer
horisontalt på jorden mellom ca. 32oC i tropene
og ca. -12oC i polare strøk, mens gjennomsnittet i
sjøen er ca. 30oC i tropene og ca. -1,5oC ved
polene. Ved lynutladninger har man målt
temperaturer på hele 30 000 oC, men som kun
varer i brøkdelen av et sekund. Solens synlige
overflate stråler med en temperatur på oppimot
5 500oC. På land vil de vertikale forandringene i
lufttemperatur på jorden variere meget avhengig
av lokale forhold, men generelt antar man med
en temperaturreduksjon på 1oC per 100 meter. I
innsjøer om sommeren gjennomløper vannet en
temperatursjiktning mye avhengig av dybde- og
vindforhold (Se: Metalimnion), mens om vinteren
særlig avhengig av at vann er tyngst ved +4 oC,
en fundamentalt viktig egenskap ved vann.
Temperatur ekstremene avgjør hvor liv (som vi
kjenner det) kan eksistere: Minimums overlevelsestemperatur er den temperaturen som
organismene så vidt kan overleve (eller være
aktive), mens maksimums overlevelsestemperatur) er den temperaturen da organismene får
varmesjokk (går inn i koma) eller dør. Det
effektive temperaturområdet befinner seg et sted
mellom disse nivåene, og innenfor dette området
igjen finnes et temperaturområde der fitness er
maksimal (Se: Fitness). Det er særlig den laveste

vintertemperaturen som bestemmer om en
organisme overlever eller ikke, mens den
høyeste sommertemperaturen påvirker reproduksjonen og fekunditeten. Ellers påvirker temperaturen på et utall måter, organismenes biologiske
prosesser, f.eks. metabolismen og respirasjonen,
adferden, levealderen, pigmenteringen og utseendet, næringsopptaket og veksten, og til og med
i enkelte tilfeller, kjønnsbestemmelsen og kjønnsfordelingen. Organismene benytter også forskjellige metoder for å unngå ufordelaktige
temperaturer, spesielt de meget høye eller lave
temperaturene, f.eks. gjennom: (a) Encystering
(dannelse av harde skall (cyster) rundt hele eller
deler av organismen, noe som er ganske vanlig
hos mange virvelløse dyr), (b) uttørring (tørre
cyster, frø eller sporer unngår lettere ødeleggelse
ved frysning), (c) isolering (spesielle ytre
isolasjonslag hos fugl (fjær) og en del pattedyr
(fettlag)), (d) hvile eller søvn (vintersøvn
(hibernering) forekommer hos enkelte arter som
f.eks. kaldblodige padder og varmblodige
insektetere. Sommersøvn (aestivering) viser til en
dvalelignende tilstand som forekommer i
sommerperioden for å unnslippe høye temperaturer eller tørke; bjørner går i vinterdvale. Ved
ekte vintersøvn som er en sesongmessig,
periodisk tilstand, nedsettes kroppstemperaturen
og en rekke av kroppens fysiologiske aktiviteter);
(e) varmblodighet (homoiotermi som er vanlig
hos pattedyr og fugler, medfører at en konstant
indre temperatur kan opprettholdes selv ved
store temperaturvariasjoner i omgivelsene), eller
(f) migrasjoner (termale migrasjoner, mer eller
mindre lange forflytninger for å unngå ekstreme
temperaturer, enten over døgnet eller over året).
De progressive forandringene i temperatur (og
andre klimatiske faktorer) fra ekvator til polene og
fra lavlandet mot høyfjellet, resulterer også i
fordelinger av dyre- og plantesamfunn til
særegne livssoner (Se: Life zone). Forskjellige
lover forekommer når det gjelder temperaturens
innvirkning på organismene (Se: Jordan's rule,
Gloger's rule, Bergman's rule og Allen's rule). Se:
Stenothermal og Eurythermal.
TEMPERATURE INVERSION: Temperatur inversjon, et fenomen som forekommer i troposfæren
(Se: Trophosphere) der temperatur økningen
med høyde er mindre enn det adiabatiske
temperaturfall med høyden (Se: Adiabatic og
Lapse rate); et lag i atmosfæren der temperatur
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gradienten skifter verdi. Luft temperaturen avtar
normalt med høyden over bakken, men en rekke
meteorologiske fenomener kan reversere denne
trenden slik at et lag av varmere luft kan legge
seg over et lag av kaldere luftmasser. Den kalde
luften ved bakken er tyngre enn den varme luften
over som stenger den inne (en inversjon kan
begynne på alle høyder over bakken, men er
mest synbar ved bakken når f.eks. piperøk fra
husene legger seg flatt og ikke stiger oppover).
Slike temperaturinversjoner kan gi opphav til
alvorlige forurensningssituasjoner over storbyer,
spesielt hvis de forekommer mellom 150 - 900
meter over bakken. Ofte forekommer inversjoner
i dalsøkk (luftbassenger), særlig pga. avkjølingen
av luftmassene om natten på grunn av
utstrålingen fra bakken. Den kalde luften siger
som en katabatisk strøm (Se: Katabatic wind)
ned i slike dalsøkk og lavtliggende områder. Men
en temperatur inversjon kan også være assosiert
med et område med høytrykk (eller en antisyklon)
når luften siger sakte nedover og varmes opp,
men møter nær den varme overflaten en
kraftigere oppadgående luftstrøm. Når slike
luftstrømmer møtes dannes det en temperatur
inversjon i grensesjiktet, ofte ca. 1 000 meter
over bakken. I industrialiserte områder med høye
piper og mange bygninger kan det også dannes
varmeøyer, spesielt om natten og tidlig om
morgenen. Slike varmeøyer skyldes at det
dannes luftlag rundt bygningene og pipene som
er varmere enn både luften på bakken og luften
over, ofte fra ca. 5oC til 7oC varmere enn luften
ved bakken. Slike varmeøyer som også kan
holde på forurensninger, fortaper seg gjerne
utover dagen når temperaturen generelt stiger,
men kan deretter erstattes av de forannevnte
vanlige temperatur inversjonene. Se: Temperature.
TEMPERATURE REGULATION: Temperatur
regulering, evnen flercellede organismer har til å
kontrollere sin egen temperatur, og da spesielt
dyrene. De varmblodige pattedyrene og fuglene
(Se: Homoiothermic) har en indre fysiologisk
kontrollmekanisme som opprettholder en stabil
temperatur, ved siden av adferdsmessige
reguleringsmekanismer (noe som også de
vekselvarme dyrene har). Se: Temperature.
TEMPERATURE SCALE: Temperaturskala, tre
skalaer for temperaturmåling er vanlige: Celsius

skalaen, Fahrenheit skalaen og Kelvin skalaen,
den termodynamiske temperaturskala. De to
første temperaturskalaene baserer seg på to
fikserte referansepunkter og en videre inndeling
av intervallet mellom disse to i temperaturenheter (100 i Celsius skalaen, 180 i
Fahrenheit skalen). Innen vitenskap benyttes ofte
den termodynamiske temperatur basert på kelvin
skalaen. Se: Celsius scale, Fahrenheit scale,
Kelvin scale og Temperature.
TEMPERATURE SENSITIVE GENE: Temperatur
sensitivt gen, refererer til et gen som ikke
uttrykkes ved temperaturer som faller utenfor vise
gitte grenser (f.eks. 25 - 35oC).
TEMPERATURE SENSITIVE MUTATION (ts
Mutation): Temperatur sensitiv mutasjon,
refererer til en mutasjon som kan gi et funksjonelt
gen (normal fenotype) ved en viss temperatur
(lav eller høy), men er inaktiv eller produserer en
mutant ved en annen temperatur (høy eller lav).
TEMPERATUR SENSITIVE MUTANT (ts
Mutant): Temperatur sensitiv mutant, refererer til
en mutant der det muterte gen er funksjonell ved
visse temperaturer, men ikke ved andre; en
mutasjon har forandret en essensiell del av et
protein slik at det fungerer temperaturavhengig.
Se: Missense mutation.
TEMPERING: Herding, prosessen for å gi en
legering, et metall, særlig jern og stål, den
ønskede grad av hardhet og bløthet for spesielle
formål. Det skjer gjennom oppvarming til en
bestemt temperatur (rødhet) for deretter raskt å
avkjøle legeringen i kaldt vann eller annen væske
og deretter oppvarme gjenstanden gradvis igjen
for å redusere hardheten til det ønskede nivået
(som man kan avgjøre gjennom bl.a. polering).
Tempering colour, fargenyansen som indikerer
graden av herding i herdet stål.
TEMPEST: (1) Storm, uvær, gjerne etterfulgt av
regn, snø eller hagl; (2) Oppstyr, tumult, forvirring, sterk sinnsbevegelse, voldsom agitasjon,
sette i voldsomt opprør.
TEMPLATE: (1) Templett, et mønster eller form
som et komplekst produkt bygges etter; (2) Innen
genetikk, ethvert molekyl som fungerer som et
mønster for syntese av et annet molekyl, f.eks.
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basesekvensene i en DNA eller RNA sekvens
som fungerer som grunnlaget for syntesen av de
komplementære trådene (komplementær kopiering; template strand; Se: DNA replication); (3)
Innen etologi, et lydmønster (sound print) som
huskes og som derfor fungerer som en modell for
ens egen sang eller stemmeutvikling. Læringen,
pregningen, skjer ofte meget tidlig i en særlig
sensitiv periode under utviklingen. (Se: Imprinting)
TEMPORAL: (1) Temporær, temporal, forbigående, midlertidig, nåtids-; (2) Tidsmessig,
relatert til jordisk tid (og liv) i motsetning til
evighet; (3) Relatert til eller begrenset av tiden,
rom-tiden; (4) Verdslig, sekulært (leg), relatert til
den materielle verden, det jordiske istedenfor
spirituelle forhold, det hellige (sakrale); (5)
Tidsbestemt, relatert til grammatikalske uttrykk
for tid; (6) Kronologisk tid, relatert til en spesiell
tid eller tidssekvenser.
TEMPORAL ISOLATION: Tidsmessig isolasjon,
fravær av kryssbefruktning mellom populasjoner
pga. at de produserer eller utgyter gametene til
forskjellig tid. Se: Isolation mechanisms.
TEMPORAL POLYETHISM: Se: Age polyethism.
TEMPORARY: (1) Temporær, midlertidig, kortvarig, som ikke er permanent eller varer lenge.
(2) Provosorisk, noe som tjener eller blir brukt i
en begrenset tidsperiode.
TEMPORARY PARASITE (Micropredator, Periodic parasite, Intermittent parasite, Sporadic
parasite): (1) Temporær parasitt, parasitt som
ikke er permanent tilknyttet en vert, men kun har
sporadisk kontakt for mat; (2) Frittlevende
organismer som leilighetsvis opptrer parasittisk.
TEMPORARY SNOWLINE: (1) Temporær snøgrense, en linje trukket på et værkart som om
vinteren viser den sørlige grensen for snødekket;
(2) Det laveste nivå for et sammenhengende
snødekke på en bre ved et gitt tidspunk; grensen
stiger i løpet av smeltesesongen der det høyeste
nivået er lik eller noe over linjen for firn (en
mellomting mellom snø og is, Se: Firn) ved
slutten av sommeren. Dette nivået synker brått
ved første snøfall på senhøsten.

TEMPORARY SOCIAL PARASITISM: Fenomenet at en parasitt kun tilbringer deler av sin
livssyklus som en parasittisk organisme innen det
sosiale systemet til en annen art, mens resten av
livssyklus ikke er parasittisk, men et fritt liv.
TENACIOUS: (1) Som er klebrig, klebrer lett til et
annet stoff (cohesive); (2) Fastklebende, fastsittende, hefter til en annen overflate eller objekt,
ikke lett å fjerne fra hverandre (adhesive); (3)
God hukommelse, husker og minnes godt
(retentive); (4) Ekstremt standhaftig, ubøyelig og
sta (pesistent, relentless, stubborn),
TENDON: Sene, et sterkt bånd som består av et
tett, hvitt fibrøst bindevev (kollagenfibre) som
forbinder en muskel til en annen kroppsdel, f.eks.
for å overføre kraften en muskel forårsaker til et
ben.
TENDRIL: (1) Slyngtråd, klatretråd, modifiserte
stengler som snor seg og tjener til å feste
klatrende planter til underlaget; (2) Noe som
ligner på slyngtråder, snorer.
TENEBRIFIC: (1) Dyster, trist, nedtrygt, ubehagelig; tungsinn, tristesse (gloomy); (2)
Skyggende, formørkende, som forårsaker mørke.
TENET: Læresetning, grunnsetning, prinsipp,
trossetning; dogme eller doktrine som generelt
regnes som sann.
TENSIDES (Surfactant): Tensider, samlenavn
for overflateaktive stoffer som såpe og andre
syntetiske stoffer som er bygd opp av både
hydrofobe (vannavstøtende) og hydrofile (vanntiltrekkende) deler og derfor vil kunne nedsette
overflatespenninger og fungere som såpe.
Tensidene fremstilles av petrokjemiske produkter
og fett. Se: Surfactant.
TENSION: (1) Anspenthet, emosjonelt eller nervøst stress; spenning; (2) Spent eller anstrengt
forhold mellom folk; så vidt kontrollerbar
fientlighet mellom folkegrupper; (3) Strekking,
strekk, spenn, spennkraft, kraft som prøver å
strekke på noe, eller et mål på kraften; (4)
Motstående krefter som drar fra hverandre;
balansert relasjon mellom motstående krefter; (5)
Anordning eller innretning for å regulere spenning.
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TENSION ZONE: Innen zoologi, hybridsonen
som primært opprettholdes gjennom seleksjon
mot hybridene eller spesielle hybride genotyper,
istedenfor tilpasninger av alternative alleler til
alternative miljøer. Se: Ecotone.

TER-: Prefiks som betyr tre, tre ganger.

TENSOR: En muskel som strekker en del av
kroppen og holder den spent.

TERATISM: Misdannelse, misfoster, unormal
form eller struktur, utviklingsmessig abnormalitet,

TENTACLE: (1) Tentakel, fangarm, følehorn,
værhår, et utstikkende, fleksibelt organ i nærheten av munnen hos en rekke vivelløse dyr, og
som bærer sanseorganer eller benyttes til
matopptak. Eksempler er tentaklene hos nesledyr
og pigghuder, og blekkspruter der tentaklene
også er utstyrt med sugeskåler (Se: Antenna); (2)
Hår på bladene til insektetende planter for å
fange bytte.

TERATOGEN: Teratogen, substans eller agens
som forårsaker fødselsdefekter som utviklingsmessige abnorme embryoer eller fostre. Eksempler på teratogener er ioniserende stråler
(f.eks. røntgenstråler som kan gi kromosomskader), alvorlige ernæringsmessige mangler,
kjemiske agenser (f.eks. legemiddelet thalidomide som rundt 1960-tallet ble solgt som
sovemiddel og til gravide kvinner mot kvalme og
som resulterte i alvorlige medfødte skader eller at
fosteret døde) og virus infeksjoner (f.eks. røde
hunder, Se: Rubella). Et annet alvorlig teratogen
er det meget giftige herbicidet, dioksin (Se:
Dioxin og Herbicide).

TENTACULATE: (1) Det å ha tentakler; (2)
Relatert til Tentaculata, en klasse av sjøstikkelsbær (comb jellies), med lange, fjær-lignende
kontraktile tentakler.
TENTACULIFORM: Tentakel-formet.
TENTATIVE: (1) Foreløpig, forsøks-, forsøksvis,
som prøver (seg fram), tentativ (diagnose), ikke
fullt utarbeidet eller utviklet, provisorisk (provisional); (2) Uten selvtillit, nølende, usikker
(hesitant, uncertain).
TENTATIVELY: Forsøksvis,
usikkerhet eller motvilje.

prøvende,

TERA- (T): Tera-, prefiks som angir en million
million ganger, dvs. en enhet x 10 12 som f.eks. 1
TM = 1012 meter.

TERATOGENIC (Teratogenetic): Relatert til
eller som forårsaker utviklingsmessige misdannelser; substanser eller behandlinger som fører til
embryo- eller fosterdefekter.
TERATOGENESIS: Teratogenese, dannelsen
eller produksjonen av store, misdannete og
uhyrlige fostre eller utvekster på en kropp.

med

TENTH: Tiendedel, tiende, nummer 10 i en serie.
TENUOUS: (1) Som er skrinn, tynn, mager, sped,
svak, liten styrke, spinkel (flimsy), eller (2) Ikke
tykk, slank og smekker (slender).
TEPALS: Begerblad (Se: Sepal) og kronblad (Se:
Petal) som ikke kan adskilles fra hverandre eller
som er meget like hverandre. Se: Flower.
TEPHRA: Tefra, klastisk vulkansk materiale som
spruter ut av en vulkan under et utbrudd og som
transporteres via luft.
TEPHROCHRONOLOGY: Tefrokronologi, geologisk datering basert på dateringer av askelag
fra tidligere vulkansk virksomhet. Se: Tephra.

TERATOLOGICAL SPECIMEN: Teratologisk
eksemplar, deformert eksemplar; individ misdannet fra fosterstadiet. Se: Monstrosity.
TERATOLOGY: Teratologi, studiet av alvorlige
utviklingsmessige avvik og morfologiske deformiteter, abnormaliteter fra hva som er den normale
type eller form i et individs utvikling.
TERATOMA: Teratom, svulst (Se: Tomour og
Neoplasm) som består av en heterogen blanding
av vevstyper.
TERBIUM: Terbium (Tb), sølvaktig metallisk
grunnstoff som hører til lanthanoidene i grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 65,
atommasse 158,92, smeltepunkt 1 365 oC og
kokepunkt 3 230oC. Det forekommer bare en
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naturlig isotop av terbium, terbium-159, og som
er stabil, ved siden av 17 kunstige isotoper.
TEREBRANT: Tre borende, tilpasset for å bore.
TEREBRATE: Bore (gjennom), perforere.
TERETE: Sylindrisk, tilnærmet sirkulær i tverrsnitt, og ofte avsmalende mot endene. Teres,
nesten sylindrisk.
TERGAL: Det som befinner seg på ryggen, på
baksiden.
TERGUM: Den dorsale overflaten av et kroppssegment.
TERM: (1) Term, et ord eller uttrykk med en gitt,
presis mening og som benyttes innen et fagfelt,
profesjon eller vitenskap; (2) Tidsgrense, definert
og begrenset tidsperiode, eller tidspunktet da noe
skal avsluttes, termineres; (3) Kvartal, semester,
termin, en del av et skoleår; (4) Betingelser,
gjensidige relasjoner mellom folk, komme til
enighet, forståelse; (5) Termin, svangerskapsterming, slutten på et normalt svangerskap; (6)
Tidsfrist, fristen for å forlate noe, eller utføre noe
(f.eks. leveringsfrist, betalingsfrist; deadline); (7)
Ethvert av de tre elementene (substantivene) i en
syllogisme (Se: Syllogism); (8) Innen matematikk,
en størrelse, kvantitet som er tilknyttet et tegn for
addisjon (+) eller substraksjon (-) i en ligning,
eller en av størrelsene i en kvotient, eller en
fraksjon i en serie.
TERMINAL: (1) Terminal, avsluttende, avslutning, siste, som nærmer seg eller som leder
til slutten, død; håpløst eller ekstremt alvorlig,
terminal sykdom (fatal disease); (2) Ytterst,
avslutning, ende, endepunkt, ved eller lokalisert
på enden, som vokser på enden av en ekstremitet, stengel eller gren; (3) Som skjer ved eller
utgjør enden på en periode eller serie; det
endelige, siste (concluding); (4) Innen elektronikk, terminal, polsko, polklemme, ethvert punkt
på en elektronisk krets eller annet utstyr der en
tilkobling finner sted for å sende signaler inn eller
hente signaler ut av systemet; (5) Innen data,
terminal, utstyret som er knyttet i en variabel
avstand fra en computer (eller server), og som
har inngangs- og utgangsfasiliteter. Den mest
vanlige form for terminal er en dataskjerm knyttet

opp til et tastatur. Har enheten muligheter til selv
å lagre og manipulere data (som de fleste har),
kalles disse for «intelligente terminaler»; (6)
Terminal, bussterminal, endestasjon.
TERMINAL ADDITION: Innen evolusjon, nye
karakterer eller karaktertrekk som tilkommer etter
tidligere ontogenier slik at de opprinnelige,
fåregående adulte stadiene, i økende grad blir
preadulte stadier hos etterkommerne. Se:
Ontogeny.
TERMINAL ANECDYSIS: Se: Anecdysis.
TERMINAL EXTINCTION: Innen evolusjon, den
endelige utdøing av en art (eller artspopulasjon)
uten at det er dannet noen videre evolusjonær
utviklingslinje. Se: Phyletic extinction.
TERMINAL IMMIGRANT: Se: Expatriate.
TERMINAL NODE: (1) Terminal node, endenode, grenende på et fylogenetisk tre eller treformet datastruktur; (2) Siste posisjon i en binær
forgrening eller nettverk; (3) Terminal lymfeknute
i det lymfatiske system.
TERMINAL TAXON: Terminalt takson, et takson
eller en navnsatt gruppe i enden (terminalt) av en
av grenene på et forgrenet tre (kladogram).
TERMINATE: (1) Stoppe, slutte, avslutte før
tiden, bringe til opphør; (2) Avskjedige, si opp,
stoppe et arbeidsforhold (dismiss); (3) Terminere,
ødelegge, gjøre slutt på, drepe, myrde (noen)
(murder, assassinate); (4) Konkludere, avslutte,
som skjer ved eller danner en avslutning; (5)
Utløpe, forfalle, som kommer til betaling.
TERMINATION: (1) Avslutning, det å avslutte
noe, eller utfallet, tilstanden å være avsluttet; (2)
Terminere, slutten på noe i tid (konklusjonen),
eller slutten på noe i rom (kant, grense); (3)
Endelsen på et ord; suffiks, bøyning eller morfem
(Se: Morpheme); (4) Utkomme, resultat; (5)
Oppsigelse; (6) Innen etologi, avsluttende stimulus (terminating stimulus), ytre eller indre stimulus
som medfører at en viss adferdsmessig respons
opphører da den er fullført.
TERMINALIZATION: Innen genetikk, terminalisering, vandringen av chiasmata mot endene av
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de homologe kromosomene i metafase I stadiet
under meiosen. Se: Chiasma.
TERMINATING
SEQUENCE
(Chainterminating codon, Nonsense codon, Stop codon,
Terminator, Terminating codon, Terminator
codon, Terminator sequence): Stopp kodon, et
kodon som ikke parer seg med noe kjent tRNA
(Se: tRNA), dvs. et kodon som det ikke finnes
noe normalt tRNA til med et passende antikodon.
Stopp kodonet er lokalisert ved enden av
enheten som transkriberes og signaliserer slutten
på tran-skripsjonen, dvs. et kodon som avslutter
translateringen og markerer enden på proteinet
eller polypeptidkjeden. (Kodonet leses ved hjelp
av en faktor som gjenkjenner stopp kodonet i en
mRNA sekvens, Se: Release factor). Det finnes
tre nonsens kodoner i mRNA som spesifiserer
slutten på en polypeptid kjede: Ochre (UAA),
amber (UAG) og opal (UGA). Se: Codon,
Nonsense codon, Nonsense mutation og Sense
codon.
TERMINOLOGY: (1) Terminologi, arbeidet,
læren, metodene og teorien knyttet til begreper,
begrepsrelasjoner og språklige termer (fraser,
ord og uttrykk) som er spesifikke innen et gitt
fagområde eller profesjon og deres definisjoner.
Formålet er å lette kommunikajsonen mellom
mennesker som arbeider innen samme fagfelt
eller mellom mennesker generelt som søker etter
kunnskap; (2) Se: Nomenclature.
TERMITARIUM: Termitt rede. Se: Termitology.
TERMITE-MICROBE ASSOCIATION: Termittmikrobe assosiasjon, refererer til at termitter
(Isoptera) i tropiske regioner (hvor mange arter
lever av trær og kan forårsake stor skade) er
avhengige av symbiotiske assosiasjoner med
mikroorganismer for fordøyelsen av cellulose og
andre fødekomponenter. Se: Termitology.
TERMITICOLOUS: Som bebor termitt reder. Se:
Termitology.
TERMITOLOGY: Studiet av termitter (underorden Isoptera i orden kakerlakker, Blattodea/
Blattaria), en gruppe insekter som er kakerlakkenes nærmeste slektninger. Sammen med
kakerlakker og knelere (orden Mantodea) hører
termittene hjemme i gruppen (superorden)

Dictyoptera. Termitter er sosiale insekter i likhet
med maur, stikkeveps, honningbier og humler,
men til forskjell fra disse tilhører ikke termittene
ordenen veps (årevinger, Hymenoptera).
TERMITOPHILE: Termitofil, som har en affinitet
for termitter, arter som tiltrekkes og tilbringer
mesteparten av sitt liv i nær assosiasjon med
termitter. I termittenes tuer kan de spise avfall,
stjele mat eller til og med ta termitter som bytte.
Se: Termitology.
TERNARY: (1) Tre-, treer, gruppe på tre; (2)
Innen biologi, som angår hybrider som er dannet
fra krysninger mellom tre forskjellige arter eller
slekter.
TERNARY COMBINATION: Se: Trinomen.
TERNARY DIAGRAM (Gibbs triangle, de
Finetti diagram, Simplex plot, Ternary graph,
Ternary plot, Triangle plot): Ternært diagram,
likesidet trekant som benyttes for å kunne plotte
data på tre skalaer for å vise dataenes innbyrdes
dominansforhold. Ingen av de tre variablene (a,
b, c) er uavhengig av de andre, slik at verdiene
kan summeres opp til en konstant (K, vanligvis
satt til 1,0 eller 100 %). Det medfører at kjenner
man to variabler vet man også verdien til den
tredje variblen og punktet på grafen. Slike plot
benyttes særlig innen fysiske vitenskaper (fysisk
kjemi, metallurgi, mineralologi, petrologi) for å
vise sammensetningene i systemer som består
av tre komponenter som er avhengige av
hverandre. Innen populasjonsgenetikk (Se:
Population genetics) kalles slike diagrammer ofte
for «de Finetti diagram», innen spill teori (Se:
Game theory), «Simplex plot».
TERNARY FISSION: Tredeling, aseksuell reproduksjonsprosess der tre celler dannes fra én
celle. Se: Binary fission, Fission og Multiple
fission.
TERNARY NAME: Se: Trinomen.
TERNATE: Arrangert i eller som er sammensatt
av sett eller grupper på tre mer eller mindre like
deler.
TERNATE PAPER: «Ternate paper», Alfred R.
Wallaces (1823-1913) publikasjonen utarbeidet
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(1858) på øya Ternate i Indonesia, med original
tittel: «On the tendency of varietes to depart
indefinetely from the original type». Der beskriver
han i detalj evolusjonsteorien gjennom naturlig
seleksjon tilsvarende den som senere ble
presentert av Charles Darwin i sin verdenskjente
bok «Origin of the species» (1859), og han
utarbeidet teorien helt uavhengig av Darwin.
«Ternate paper» er et av de viktigste dokumenter
innen evolusjonsbiologien. I arbeidet utvikler han
sin teori om evolusjon basert på naturlig
seleksjon. Hans manuskript ble holdt tilbake for
publisering, men endte til slutt opp som en felles
publikasjon mellom ham og Darwin. At Walleces
artikkel ble kjent for Darwin, medførte at Darwin
kraftig forserte sitt arbeid med å avslutte sitt store
verk: «On the Origin of Species by Means of
Natural Selection, or the Preservation of
Favoured Races in the Struggle for Life» som ble
publisert i 1859. Et ekstremt viktig arbeid for
forståelse av de prosesser som har skapt
mangfoldet av liv på planeten jorden.

TERRAIN: (1) Terreng, landskap, lende, et
geografisk område, landstykke eller de karakteristiske fysiske karakterer av et landområde,
dvs. landskapsformene (topografien), jordsmonnet og vegetasjonen. Gjennom nøye terrenganalyser av et landområde sett i kombinasjon
med meteorologiske data, kan en komme frem til
bedre former for bærekraftig utnyttelse av de
aktuelle områdene; (2) Fagfelt, kunnskaps- eller
interessefelt.

TERRACE: (1) Altan, utendørs plattform i forlengelsen av en bolig, eller en terasse, et fritt og
åpent, tre- eller stenlagt, område for rekreasjon;
(2) Flatt, smalt jordområde, ofte med en bratt
skråning ned mot havet, en innsjø eller elv (eller
tilsvarende under vannflaten); (3) Terrasse, én av
flere, flate, bearbeidede områder med bratte eller
skrånende sider nedover en åsside benyttet til
kultivering; (4) Grupper av hus langs en åsside
eller på områder der jordbunnen har blitt
forhøyet; (5) Midtrabatt i en vei, ofte beplantet.

TERRANEOUS (Terranean, Terrestrial): Jordisk, relatert til landjorden, som lever og vokser
på land. Se: Terrestrial.

TERRAFORMING (Terraformation): Terraforming, jorddesign, omdannelsen av et område,
planet eller måne, slik at den blir beboelig for liv;
en hypotetisk prosess for å modifisere topografien, atmosfæren, temperaturen og økologien
slik at miljøet tilsvarer jorden for å gjøre et
område beboelig for liv. Opprinnelig en spekulativ
tanke (science fiction), men nå underlagt seriøs
vitenskapelig forskning.
TERRAGON: Estragon, krydder fremstilt av
tørkede blader av planten Artemisia dracunculus,
en art i kurvplantefamilien (Asteraceae). Artemisia dracunculus som formerer seg ved hjelp av
utløpere, vokser vilt i sørlige Europa og i NordAmerika.

TERRA INCOGNITA: (1) Ukjent land, region eller
territorium; uutforsket landområde; (2) Nytt og
uutforsket fag- eller kunnskapsfelt.
TERRANES (Tectonostratigraphic terranes):
Fragmenter av tidligere kontinenter som bygger
opp dagens kontinenter; generell term som viser
til et fragment av den ytre faste jordskorpen som
er dannet på eller brutt av fra en tektonisk plate
og blitt tilknyttet «festet på» en annen tektonisk
plate med en forskjellig geologisk forhistorie.

TERRAQUEOUS: Som består av både land og
vann.
TERRESTRIAL (Terraneous): (1) Terrestrisk,
relatert til landjorden og dets beboere i motsetning til akvatisk (Se: Aquatic) og atmosfærisk
(Se: Atmospheric og Atmosphere); landjorden og
det som lever i, på eller vokser fra land
(terrestriske organismer). De karakteristiske trekk
ved landjorden, er: (a) Mangel på fuktighet (med
fare for dehydrering), (b) store temperaturvariasjoner, (c) tilnærmet konstante mengder
O2 og CO2, (d) fysiske barrierer geografisk, og (e)
et komplekst jordsmonn med meget variabelt
næringsinnhold. Terrestrisk økologi (terrestrial
ecology) refererer til interrelasjonene, samspillet
mellom organismene og det omgivende miljø på
land. De mest komplekse og spesialiserte former
for liv har utviklet seg på land, som f.eks.
landinsektene, de varmblodige virveldyrene og
blomsterplantene; (2) Med referanse til eller som
befinner seg på solsystemets andre terrestriske
planeter, de indre planetene i vårt solsystem:
Merkur, Venus og Mars som er relativt lik vår
egen jord i tetthet, sammensetning og størrelse;
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den atmosfæriske sammensetning viser imidlertid
store forskjeller; (3) Jordisk, relatert til jorden
istedenfor himmelen; (4) Sendt eller overført fra
jorden og som ikke involverer satelitter; (5)
Alminnelig, kjedelig, verdslig i karakter.
TERRESTRIAL BIOMES: Terrestriske biomer,
de biogeografiske hovedregionene som tilsammen omfatter jordens landområder. Se: Biome.
TERRICOLE: Se: Geobiont.
TERRICOLOUS: Som bor og lever på eller i
jorden; organismer som lever hele eller storparten av sitt liv i jorden eller oppe på bakken.
TERRIGENOUS: Som er avledet fra eller som
stammer spesielt fra erosjoner av landbasert
materiale, sten, klipper og berg, særlig med tanke
på havsedimenter, marine avsetninger.
TERRIGENOUS MUD: Marint sediment som
består av minst 30 % silt og sand som stammer
fra erosjoner av landbasert materiale. Se: Terrigenous.
TERRITORIAL: (1) Territoriell, relatert til et territorium, geografisk område for reproduksjon
og/eller matsanking som okkuperes og forsvares
av et dyr eller en gruppe av dyr (Se: Territory);
(2) Relatert til et spesielt distrikt, lokalitet; lokalt,
nær ved; (3) Det å ha eller vise territoriell adferd.
TERRITORIALITY (Territorial behaviour): (1) Et
territoriums status; (2) Territoriell adferd, adferd
knyttet til forsvar av et territorium; adferd som
angår etableringen og markeringen, trusler og
forsvaret av et spesielt område. Innenfor sitt
territorium kan dyret eller dyrene oppholde seg
uten forstyrrelse og ha tilstrekkelige ressurser til
avkommet. Blant dyr som er territorielle, vil
individer som mangler et territorium, sjelden
reprodusere. Se: Territory.
TERRITORIAL SONG: Territoriell sang, sang
som signaliserer til rivaler av samme kjønn at
området, territoriet, er okkupert, og samtidig kan
ha en funksjon for pardannelsen, stimuleringen
og synkroniseringen av reproduksjonsaktivitetene
(vanligvis til hunnen). Se: Song og Territory.

TERRITORY: (1) Territorium, revir, et begrenset
geografisk område som okkuperes og forsvares
av ett dyr, et par dyr eller gruppe av dyr mot
inntrengere av vanligvis samme art. Innen
adferdsøkologi refererer et revir til ethvert
område (rom) som betraktes som sitt eget og
forsvares mot andre dyr, og vanligvis dyr av
samme art og samme kjønn (intraspesifikk
territorialitet). Territoriell adferd kan imidlertid
også være rettet mot motsatt kjønn (seksuell
territorialitet), eller andre arter (interspesifikk
territorialitet). At området forsvares kan skyldes
flere forhold, f.eks. får å kunne kontrollere
tilgangen på mat, ly eller for bedre å kunne
beskytte avkommet etter reproduksjon. Etableringen av territorier skjer gjennom aggressiv
adferd da grensene etableres vesentlig gjennom
forsvar. Territorier gir en både hensiktsmessig og
nødvendig romlig fordeling av individene i en
populasjon innen et geografisk område. Alle
frittlevende individer, uansett art, opprettholder
en individuell minsteavstand til andre individer av
samme art, som er en form for «territorium» som,
ekstremt sett, kan omfatte kun organismens egen
kropp. I motsetning til et territorium (revir) blir et
«hjem område» ikke forsvart (Se: Home range).
Forskjellene mellom aktivt forsvar og passiv
unnvikelse, kan være flytende og også variere
gjennom året. Et territorium kan også variere i
form og størrelse med mer eller mindre faste
grenser som markeres gjennom trusler, lyd
og/eller kjemiske signaler, og hvis nødvendig,
kontinuerlige fysiske kamper. Territorier kan være
store nok til å kunne produsere de nødvendige
matressurser for beboerne og deres avkom
gjennom året (fødeterritorium), andre territorier
kan være er begrenset til stedet for paringslek og
paringer (paringsterritorium) eller redebygging
(redeterritorium). Territoriell adferd forekommer
hos alle klasser av virveldyr, og også enkelte
virvelløse dyr (Se: Range, Total range); (2) Et
ubestemt geografisk område, eller et utpekt eller
tildelt område; (3) Et kunnskapsfelt av interesse;
(4) Et landområde som hører til eller er under
jurisdiksjon av en statelig myndighet; administrativ undeavdeling av et land med en viss form
for selvstyre (autonomi).
TERTIAN: Som foregår hver tredje dag (latin,
tertia).
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TERTIAN MALARIA: Annendagsfeber, den
sykliske lyse av røde blodceller som skjer når
trofozoittene fullfører sin syklus i erytrocyttene
hver andre dag (feberen har en syklus på 48
timer; tertianfeber, hver 3 dag, med én feberfri
dag mellom febertoktene), og som er forårsaket
av infeksjon med de encellede eukaryotene
Plasmodium vivax, P. ovale og P. falciparum. Se:
Trophozoite.
TERTIARY: (1) Tertiær, den første perioden i den
Cenozoiske æra som begynte for ca. 65 millioner
år siden etter Kritt perioden og varte til
begynnelsen på Kvartær perioden for ca. 2,6
millioner år siden. Det er perioden da
dinosauriene dør ut og pattedyr og fugler utgjør
den dominerende fauna, dessuten kommer
blomsterplantenefor fullt. Tertiær er videre
oppdelt i følgende epoker: Palaeocen (70 - 60
mill. år siden), Eocen 60 - 40 mill. år siden),
Oligocen (40 - 25 mill. år siden), Miocen (25 - 11
mill. år siden) og Pliocen (11 - 1 mill. år siden) I
senere tid er Tertiær erstattet med paleogen (ca.
65 – 23 millioner år siden), og neogen (23 – 2,6
millioner år siden) som sammen med Kvartær
utgjør jordens nytid (Kenozoikum) (Se: Geological time scale); (2) Tredje, tertiær, som
kommer i tredje rekke.
TERTIARY CONSUMER: Tertiær konsument,
rovdyr som eter andre rovdyr og som utgjør det
høyeste trofiske nivå i en næringskjede eller
næringsnett. Se: Food web og Trophic level.
TERTIARY PARASITE: Tertiær parasitt, en
parasitt på en autoparasitt, hyperparasitt. Se:
Autoparasite og Hyperparasite.
TERTIARY STRUCTURE: Tertiær struktur, den
tredimensjonale folding eller oppkveiling av en
proteinkjede gjennom interaksjoner mellom sidekjedene, stabilisert gjennom disulfid bindinger.
TESLA (T): (1) Tesla, enhet for magnetisk flux
tetthet, definert som én weber av magnetisk flux
per kvadratmeter; (2) Tesla, Inc., amerikansk
motor og energi firma basert i Palo Alto,
California, spesialisert til å utvikle og lage
elektriske biler; (3) Tesla, Nikola (1856-1943),
serbisk oppfinner, elektrisk og mekanisk ingeniør
som gjennom sin karriere laget rundt 300
patenter.

TESSELATED: Mosaikk-lignende, det å ha en
overflate bestående av et nettverk av groper eller
farget i et mønster likt et sjakkbrett.
TEST: (1) Test, eksperiment, analyse, forsøk, en
prosedyre for kritisk evaluering av sannheten av
noe, eller for å avgjøre tilstedeværelsen eller
kvaliteten av noe (Se: Trial); en statistisk undersøkelse for å avgjøre om man skal godta eller
forkaste en hypotese, eller for å bestemme om
observerte verdier adskiller seg signifikant fra det
som er forventet; (2) Undersøkelse ved hjelp av
fysiske responser, spørsmål eller problemløsning for å bestemme intelligensen, evnene og
kunnskapene til en person eller organisme; (3)
Testresultat, grunnlaget for en vurdering eller
evaluering; (4) Det harde skallet hos visse
encellede mikroorganismer, protoctister. (5)
Testa, skall, frøskall (Testacean, et tidligere navn
for skalldyr).
TESTACEOLOGY (Conchology): Studiet av
skjell, muslinger. Se: Conchology.
TESTACEOUS: Som bærer et hardt dekke likt et
skall.
TESTCROSS (Backcross): Innen genetikk,
genetisk krysning (paringsforsøk) for å undersøke hvilken genotype et individ har for en
spesiell karakter (Se: Genotype); paring mellom
et homozygot recessivt individ og et antatt
heterozygot individ for å bestemme genotypen på
sistenevnte (paring mellom en F 1 hybrid av ukjent
genotype, men dominant fenotype for en gitt
karakter, og et individ som er homozygot (dobbelt
eller multippelt) recessiv for denne karakteren for
å bestemme genotypen til det dominante individet, og koplingsrelasjonene til det aktuelle gen
locus).
TESTE: (1) Et vitne; (2) Vitnemål, i henhold til et
muntlig utsagn. Se: Fide.
TESTICULAR: Det som angår testiklene. Se:
Testis.
TESTIS (pl. Testes, Testicle): Testikkel, hannlig
reproduksjonskjertel, hannens endokrine kjertel
(gonade) som produserer steroide hormoner
(androgener) og spermier (sædceller, spermatozoer) under kontroll av gonadotrofiner dannet i
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hypofysen. Testiklene forekommer i par vanligvis
inni kroppen hos virveldyr, men hos pattedyr
(ikke elefant og marine pattedyr) faller de under
utviklingen, ned i en pung (scrotum) på utsiden
av kroppen.
TEST ORGANISM: Forsøksdyr, organisme som
benyttes under eksperimenter for å øke den
grunnleggende kunnskap om biologiske fenomener gjennom testing eller etterprøving av
vitenskapelige hypoteser og teorier, eller for å
kontrollere effekten og sikkerheten til medikamenter beregnet for mennesket eller dyr.
TESTOSTERONE: Testosteron, hos pattedyr,
det primære androgen, et steroid hormon sekrert
hovedsakelig fra hannens testikler og hunnens
ovarier (som et stadium i syntesen av østrogen,
Se: Oestrogen; binyrene (adrenal glands)
utskiller også noe testesteron). Testesteron setter
i gang utviklingen av de sekundære kjønnskarakterene hos hannene. Se: Androgen.
TESTUDINATE: Det å ha form som et skilpaddeskall.
TETANUS: (1) Vedvarende sammentrekning av
en muskel, særlig hvis sammentrekningene er
indusert kunstig gjennom hyppig gjentatte
muskelstimuleringer; (2) Stivkrampe, akutt sykdom på mennesket og dyr som skyldes en gift
(tetanospasmin, et neurotoksin) som irriterer
nervene, produsert av toksinogene strainer av
den Gram-positive bakterien Clostridium tetani.
Bakterien forekommer i gatestøv, jord og møkk
(fra hest og andre dyr, ikke mennesket) og finnes
over hele verden. Bakterien kan invadere
kroppen via sår, spesielt der det også
forekommer lokal celle- eller vevsdød (nekrose)
eller samtidig infeksjon med andre arter bakterier.
Inkubasjonstiden kan være svært kort, fra et par
dager til uker; sykdommen er alvorligere desto
kortere tid det er mellom infeksjonen og
sykdomsutbruddet. Tetanus begynner med
stivhet og spasmer i kjevemusklene og nakken
(sykdommen er også kalt «lockjaw») som øker til
krampeanfall som kan være så voldsomme at
den angrepne kan dø på grunn av mangel på luft.
Ubehandlet er stivkrampe en meget farlig
sykdom. Alle norske barn får nå tetanusvaksine
sammen med difteri- og kikhostevaksine. Se:
Clostridial diseases.

TETHYS OCEAN (Neotethys, Tethys Sea):
Tethyshavet, det forhistoriske havet som
eksisterte i det meste av Mezozoicum mellom de
to superkontinentene, Gondwana i sør og
Laurasia i nord da Pangaea ble brutt opp under
Jura perioden. Oppsplittingen var fullført rundt
170 millioner år siden, men en landbro mellom
disse kontinentene var til stede under mesteparten av jordens mellomalder (Mesozoikum).
Gapet ble gradvis mindre i løpet av perioden
Tertiær (paleogen og neogen, Se: Tertiary), den
første delen av Kenozoikum (Se: Cenozoic) da
de mer moderne former for planter og pattedyr
(Age of mammals) inntok verden (Se: Tertiary).
Middelhavet, Svartehavet, Det kaspiske hav og
Aralsjøen er rester av Tethys havet. Se:
Gondwana, Laurasia og Pangaea.
TETRA-: Prefiks som betyr fire, fire ganger.
TETRACOTYLE: Tetracotyle, et larvestadium
(metacercarie) i iktefamilien Strigeidae.
TETRAD: (1) Tetrade, en gruppe eller sett på
fire; (2) Et tetravalent atom, radikal eller
grunnstoff; (3) Innen biologi, en gruppe på fire
haploide celler, f.eks. sporer, dannet etter den
meiotiske delingen av en morcelle, eller den
firdelte strukturen som dannes under meiosens
profase (pachyten-stadiet) og som består av to
homologe kromosomer der hver er sammensatt
av to søster-kromatider. Se: Meiose.
TETRAGONUS: Firkantet.
TETRAMEROUS: (1) Som er karakterisert med
fire deler eller av deler arrangert i sett av fire; (2)
Innen kjemi, en substans som består av fire like
molekyler bundet sammen (tetramer); (3) Innen
botanikk, det å ha blomsterdeler (begerblad,
kronblad, støvbærere) i sett av fire.
TETRAPLOID: Tetraploid, kjerne, celle eller
organisme som er polyploid med fire haploide
kromosomsett, dvs. fire ganger det haploide
antall kromosomer (4n); en autoploid eller
alloploid kjerne. Tetraploid er et vanlig fenomen
blant planteceller. Se: Diploid, Haploid, Polyploid
og Triploid.
TETRAPLOIDY: Tetraploidi, en tilstand der én
celle eller de individuelle cellene i en organisme,
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har fire komplette sett av kromosomer. Tetraploidi er et vanlig fenomen blant planter. Se:
Polyploidy.
TETRAPOD: Tetrapod, et virveldyr med to par
lemmer; en overklasse (Tetrapoda) som omfatter
de fire-lemmede virveldyrene inkludert både
utdødde og nålevende arter av amfibier, øgler,
fugler og pattedyr. Tetrapodene oppsto fra lobefinnede fisker for rundt 390 millioner år siden i
midt-Devon. Tetrapoder (tetrapoda) benyttes som
et trivialnavn på virveldyr med fire lemmer.

TEXTURE: (1) Tekstur, vev, struktur, beskaffenheten til en overflate, visuelt eller berøringsmessig; (2) Den fysiske særegne sammensetning
eller struktur av noe, og da spesielt form,
størrelse og arrangement av enkeltdelene; (3)
Innen geologi, bergtekstur, de geometriske
aspekter av fjellkomponentene, deres størrelse,
form og arrangement; (4) Innen geomorfologi, de
relative elveløpene i et område, eller de geometriske relasjonene mellom jordpartikler; (5)
Sammensetningen eller strukturen til sammenvevde stoffer eller fibre; (6) Kunstnerisk kvalitet
basert på samspillet av verkets enkeltdeler.

TETRAPTEROUS: Som har fire vinger.
TETRASOMIC: Tetrasomisk, polysomiske celler
(Se: Aneuploid cell), vev eller organismer i en
normal diploid som har et kromosom representert
fire ganger (2n + 2); fire kopier av en kromosomtype mens alle andre kromosomer er tilstede
i det normale antallet (2).
TETRASPORE: Tetraspore, én av fire haploide,
aseksuelle sporer som dannes gjennom meiose i
et tetrasporangium i livssyklusen hos visse
rødalger. Tetrasporangium er et sporangium som
produserer tetrasporer. Se: Sporangium.
TETRATHYRIDIUM: Tetrathyridium, bendelmarklarve som er det andre larvestadiet hos cyclophyllidéer i slekten Mesocestoides. Et tetrathyridium er en relativt stor mark-lignende larve
med invaginert scolex, og som ligner på en solid
cysticercoid. Se: Metacestode og Coenurus.
TETRO-ALLELIC: Polyploid der det forekommer
fire forskjellige alleler ved et gitt gen locus. Se:
Allele og Locus.

THALASSAEMIA (Thalassemia): Arvelig blodsykdom forårsaket av en mutasjon i hemoglobinet som resulterer i en helt eller delvis feil i
produksjonen av én eller flere av hemoglobinets
sidekjeder. Prefikser (alfa-, beta-, delta-) benyttes
for å indikere hvilke sidekjeder som påvirkes.
THALLASSIC: (1) Relatert til oseaner, dyphavet;
(2) Havbukter, viker og innlandssjøer til forskjell
fra dyphavet; (3) Berg formet fra sedimenter
avsatt på sjøbunnen.
THALASSOPHILOUS: Det å bo. leve og trives i
havet.
THALASSIOPHYTE: Marin plante, enhver plante
som hører til den gamle taksonomiske gruppen
Thalassiophyta som omfattet diverse marine
alger, tang og tare avhengig av klassifikasjonssystemet.
THALASSIUM: Marint plantesamfunn.
THALASSON: Marin biotop. Se: Crenon, Stygon
og Troglon.

TEXAS CATTLE FEVER: Se: Babesiosis.
THALASSOPHILOUS: Det å leve og trives i sjø.
TEXTILE SPOILAGE: Refererer til at tekstiler
laget av cellulosefibre som f.eks. bomull og lin, er
mottagelige for angrep av en rekke cellulose
nedbrytende sopp (Aspergillus spp., Chaetomium
spp., Cladosporidium spp.), spesielt under fuktige
betingelser. Prosessen medfører et tap av styrke
og fleksibilitet og kan føre til misfarging og
luktdannelser.
TEXTUAL: Tekst-, ordrett, bokstavelig, relatert til
eller basert på én eller flere tekster.

THALASSOPLANKTON: Marine plankton organismer.
THALLIUM: Thallium (Tl), gråaktig metallisk
grunnstoff som hører til gruppe IIIA i grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 81,
atommasse (u) 204,39, smeltepunkt 303,3 oC og
kokepunkt 1 460oC. Forekommer i to naturlige
isotoper, thallium-203 og thallium-205, ved siden
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av at 11 radioisotoper er påvist. Thalliumsulfat er
brukt som rottegift.
THALLOID: Planter som ikke har røtter, stamme,
stilk eller blader, som f.eks. lav.
THALLOPHYTE: Thallofytt, eukaryotiske ikkevaskulære planter (alger, sopp, lav) og bakterier
som kun består av et thallus og ikke er
differensiert i rot, stengel og blader (organismens
vegetative del danner thalluset). Selv om moser,
sopp og lav også er ikke-vaskulære, fremviser de
en større cellulær differensiering enn hva man
finner hos thallofyttene. Se: Thallus.
THALLOSE: Består av eller som likner et thallus.
THALLUS: Thallus, udifferensiert vegetativt vev;
primitiv plantekropp som ikke er differensiert i
blad, stilk og røtter som man finner hos karplantene, omfatter plantegrupper som alger, lav,
moser og sopp. Se: Thallophyte.
THAMNOBIONTIC: Organismer som lever i eller
på busker og kratt. Se: Thamnophilic.
THAMNOCOLOUS: Som lever på eller i busker
og kratt.
THAMNOPHILOUS (Thamnophilic): Som lever
og trives i eller på busker og kratt.
THANATOCOENOSIS: Se: Taphocoenosis.
THANATOGEOGRAPHY
(Necrogeography):
Studiet av historien og utbredelsen til døde
organismer (i motsetning til biografi som omfatter
levende organismer, Se: Biography).
THANATOLOGY: Studiet eller beskrivelsen av
fenomener knyttet til de menneskelige aspekter
ved døde organismer; død og de assosierte
ritualene og sorgprosessene som følger med.
THANATOSIS (Death feiging, Death feint,
Letisimulation, Playing dead): Tanatose, det å
spille (simulere) død ved å være helt urørlig;
forsvarsadferd som går ut på å late som man er
død i nærvær av en predator. Adferden benyttes
spesielt der flukt er umulig. Predatorer som
vanligvis er effektive mot levende byttedyr som
normalt beveger seg, vil sjeldent drepe et urørlig,

men potensielt byttedyr. Fenomenet er observert
hos en rekke dyregrupper, som pattedyr, fugler,
edderkopper og insekter. Se: Camouflage,
Defensive behaviour og Letisimulation.
THAWING: Tining, smelting, bråning, prosessene
som medfører at is og snø omdannes til vann
som resultat av at temperaturen stiger til over
frysepunktet. Perioden da smelting forekommer
(thawing), kalles tøvær, mildvær eller linne.
-THEC- (-theco-, -theca): Affiks som betyr boks,
kopp, kasse, hylster. Theca (pl. Thecae), generell
term for skallet som kan dekke encellede protoktister, vanligvis oppbygget av sammenheftede
plater. Dinoflagellater og diatomeer er eksempler
på protoktister utstyrt med theca.
THE CODE: Se: Genetic code.
THEGOSIS (Tooth-grinding behaviour): Tegose, det å skjære tenner, ofte under søvn og
forårsaket av sosialt stress, medikamenter (dop)
eller patologiske tilstander. Bruxism, patologisk
tegose.
THEILERIOSIS: Theileriose, sykdommer på en
rekke dyrearter som skyldes protozoer i slekten
Theileria som smitter dyr via flått. Sporozoittene
kommer med flåttens spytt inn f.eks. kveg der de
etter infeksjon av lymfocyttene, induserer celledeling (schizogoni) og via merogoni danner
merozoitter som infiserer de røde blodlegemene
der de danner det såkalte piroplasma stadiet som
tas opp av flått som suger blod fra verten.
THELAZIOSIS (Conjunctival spirurosis): Thelaziose, en smertefull rundmark-infeksjon av øyet
og det nærliggende vev hos forskjellige pattedyr
inkludert mennesket, og fugler, og som er utbredt
i Europa, Asia, Nord-Amerika og Australia. Sykdommen skyldes flere arter innen slekten
Thelazia, f.eks. T. callipaeda og T. californiensis
(i mennesket, hunder, katter), T. rhodesii, T.
skrjabini og T. gulosa (i kveg) og T. lacrymalis (i
hest). Mellomverten til flere av disse artene er
fluer i slektene Musca, Phortica eller Fannia som
eter tåre-væske.
THELYGENOUS (Thelygenic): Som produserer
avkom der alle eller overveiende alle, er hunner.
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Se: Allelogenous, Amphogenous, Arrhenogenous
og Monogenous.
THELYGENY: Thelygeni, kun produksjon av
hunnlig avkom. Se: Arrhenogeny, Monogeny og
Amphogeny.
THELYTOKY (Thelytoica, Thelyotokous): Thelytoki, en form for partenogenese der hunner
produseres fra ubefruktede egg. Fenomenet er
uvanlig hos dyr, men er observert hos diverse
virvelløse dyr, spesielt bladlus og diverse grupper
av veps (årevinger, Hymenoptera (bier, maur,
veps) som har en haplo-diploid kjønnnsbestemmelse; thelytoki kan også induseres via
tarmbakterien Wolbachia). Fenomenet er også
kjent hos virveldyr, inkludert arter av salamandre,
fisk og krypdyr. Obligat (telytokisk) partenogenese viser til hunner som kun produserer
hunnlige avkom fra ubefruktede egg. Thelytoki
viser til det eneste genetiske system der
befruktning (forening av et egg og en spermie) er
totalt fraværende. Det mefører at fordelaktige
mutasjoner hos et individ, vil kun forbli i
utviklingslinjen fra dette individet. Se: Amphitoky,
Arrhenotoky, Deuterotoky, Karyogamy, Parthenogenesis og Uniparental reproduction.
THEME: (1) Tema, spesifikt emne eller fagområde oppe til diskusjon; (2) Motiv, et tema for
kunstnerisk presentasjon; (3) Avhandling, stil,
kort skriftlig oppgave; skriveøvelse; (4) Tema,
musikalsk gjentagende, melodisk element i en
komposisjon.
THEODOLITE: Teodolitt, optisk landmåler,
vinkelmåleinstrument for å avlese horisontale og
vanligvis også vertikale vinkler med stor nøyaktighet (høyde og azimut, Se: Azimut); siktekikkert som kan roteres om en horisontal akse
som er festet til en bevegelig del som kan dreies
om en vertikal akse. I dag er teodolittene elektroniske, laserbaserte med integrert avstandsmåler og med muligheten til å lagre data for
videre behandling. Teodolitter anvendes innen
bl.a. landmåling og geodesi (Se: Geodesy)
THEOREM: (1) Innen logikk, formel eller påstand, generelt utsagn som ikke er selvinnlysende, men bevist (dedusert eller under
deduksjon) basert på andre påstander eller
formler; konklusjon (sannhet) som ikke er

selvsagt, men antatt bevist på basis av
resonnmenter, antagelser og hypoteser (eller på
basis av aksepterte sannheter); (2) Teorem,
læresetning, idé som er foreslått eller akseptert
som en åpenbar sannhet, ofte som del av en
generell (universell) teori; (3) Innen matematikk,
påstand uttrykt ved hjelp av formler og symboler
som er bevist å være sann, eller som skal
bevises på basis av eksplisitte forutsetninger,
antagelser. Se: Axiom og Proposition.
THEORY (Scientific theory): (1) Teori, fremgangsmåte eller prosedyre for handling, aksjon,
eller det sett av prinsipper som rettferdiggjør en
handling, benyttes som bakgrunn for en argumentasjon eller for å utføre en undersøkelse; (2)
Abstrakt tankegang, resonnement; spekulasjon,
gjetning eller antagelse basert på erfaring, ikke
informasjon (kunnskaper); (3) Innen matematikk,
et sett premisser for å illustrere prinsippene i et
eller annet matematisk fagområde, eller et sett av
teoremer som tilsammen representerer et
synspunkt innen en matematisk disiplin; (4)
Velfundert forklaring på visse aspekter i naturen,
eller et organisert system av aksepterte kunnskaper som kan anvendes som forklaringsmodell
på en rekke forhold; foreløpig teori som hvis
sann, kan forklare visse fenomener; (5) Vitenskapelig akseptert generelt prinsipp (doktrine,
forklaring, lov, teori) som er underbygget av
erfaring (empiri, basissetninger, facts), og som gir
en forklaring på observerte sannheter og
fungerer som et utgangspunkt for videre
diskusjoner og testinger. En vitenskapelig teori
kan aldri bevises, bare testes, men derigjennom
kan den falsifiseres eller videre bekreftes, dvs.
bestå sin prøve. Det å gå fra enkeltfakta til et
generelt prinsipp, garanterer ikke en endelig,
absolutt sannhet, men har allikevel en stor verdi i
seg selv som (i det minste) en foreløpig sannhet
for videre utvikling av vår menneskelige
erkjennelse, kunnskap. Se: Axiom, Hypothesis,
Inductive method, Proposition, Popperian method
og Theorem.
THEORY OF ISLAND BIOGEOGRAPHY (Asymptotic equilibrium model): Refererer til
Robert MacArthur (1930-1972) og Edward O.
Wilson (1929-) bok med samme navn (1967) som
omfatter øybiogeografi (og økologi), og som
drøfter faktorer som påvirker artsmangfoldet,
diversiteten, i øysamfunn. Da øyer er mindre
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komplekse og langt mer tallrik enn større
økosystemer, gir øyer bedre muligheter for
gjennom feltundersøkelser, å få innsikt i bl.a. de
generelle prosessene som skaper artsmangfold i
biosamfunn. Når det forholdet mellom arealbiomangfold, presenterer boken en biogeografisk
teori over dannelsen og evolusjonen av
øybiotaene der artsdiversiteten sies å være en
dynamisk likevekt mellom immigrasjon og
utdøingsrater, og at utdøing er et resultat av
konkurranse og tilfeldigheter (Se: Biota). Det
postuleres at artsmangfoldet på øyer er avhengig
av øy-størrelsen for øker den avtar utdøingsraten, dessuten avtar avstanden til stedet for
emigrasjonen, øker immigrasjonen. Og hvis
artsantallet øker på en øy, vil immigrasjonsraten
avta og utdøingsraten øke; slik oppstår det en
likevekt mellom immigrasjons- og utdøingsratene
(modellen forutsetter tilstedeværelse av tomme
nisjer). Resultatet blir at større øyer vil ha flere
arter enn mindre øyer (er de tilsvarende isolerte),
og mer isolerte øyer vil ha færre arter enn mindre
isolerte øyer (er de like store). Øybiogeografi
omfatter også spredningsmodeller, modeller for
sannsynligheten for at en kolonisering blir
vellykket basert på fødels- og dødsrater og
områdets bæreevne, hvorfor enkelte arter ikke
overleve på isolerte øyer og hvorledes arter
forandrer sine nisjer. Tre faser kan adskilles etter
en øy-kolonisering: Den første fasen omfatter en
differensiering i livsstrategier, r- og K-strategier
(Se: r-Strategist, K-Strategist og r/K-Continuum),
der også founder-effekten er viktig (Se: Founder
effect), den andre fasen omfatter en avtagende
spredning av artene, differensiering fra konkurrerende arter og økte tilpasninger (adaptasjoner)
til det lokale miljøet og den tredje fasen omfatter
en evolusjonær dannelse av nye former og arter
gjennom adaptiv radiasjon. Se: Adaptive radiation, Asymptotic nonequilibrium model, Cospeciation model, Island bio(geo)graphy, Nonasymptotic model og Speciation.
THEORY OF ORGANIC EVOLUTION: Evolusjonsteorien, teorien om den biologiske evolusjon, dvs. den vitenskapelige forklaring på
evolusjonsprosessene,
dannelsen
og
de
evolusjonære endringer av jordens artsmangfold,
biota (Se: Biota). Evolusjonsteorien er basert på
Darwins lære og nyere forskning og resultater
innen genetikk som var ukjent for Darwin (Se:
Neo-darwinism). Innen erkjennelsesteori (episte-

mologi) forklareres også menneskets evne til
«erkjennelse», opphav, muligheter, omfang og
gyldighet av vår viten og kunnskap, som et
resultat av biologisk evolusjon, dvs. evolusjonære
prosesser. Se: Epistemology.
THEORY OF PROBABILITIES: (1) Innen matematikk, en teori om tilfeldigheter, sannsynligheter,
sjanse; (2) Innen taksonomi, en teori der det
antas at ingen av to individer i en art vil samtidig
ha nøyaktig de samme kombinasjoner av
karakterer som det arten har.
THERAPEUTIC: Terapeutisk, helbredende, legende, behandling for å bedre, lege og mildne de
negative konsekvenser ved sykdom.
THERAPEUTIC INDEX: Terapeutisk indeks, for
et gitt legemiddel, forholdet mellom den maksimalt tolererte dose og den minimalt effektive
dose. Effektive legemidler bør fortrinnsvis ha en
høy terapeutisk indeks.
THERAPY: Terapi, sykdomsbehandling, kunsten
og metodene for å lette eller helbrede lidelser,
sykdommer og mentale forstyrrelser, ved hjelp av
medisinsk behandling.
THERI- (Thero-): Prefiks som betyr villdyr.
THERIANTHROPIC: Halvt dyr, halvt menneske.
THERM (Thermo-, thm): Varme, (fysisk)
varmeenhet som omformer det gassvolum som
er benyttet til sin varmeekvivalent der 1 thm
utgjør 25 200 kilokalorier. Se: Thermie.
THERMAL: (1) Termal, relatert til eller forårsaket
av varme; det å bruke, produsere eller være i en
tilstand forårsaket av varme; (2) Designet for
isolasjon eller for å forhindre tap av kroppsvarme;
(3) Varme,en beskrivelse av luft, vann eller fast
materiale basert på temperaturen; (2) Termikk,
termisk oppvind, luftmasse som stiger vertikalt i
atmosfæren pga. en sterk oppadgående luftstrøm
som resultat av f.eks. intens soloppvarming av
jordoverflaten ut fra lokale forhold eller pga. spillvarme fra storindustri. Er den oppadgående
luftstrømmen kraftig nok, skaper den turbulens
og kan nå sitt kondensasjonsnivå og danne
cumulus skyer noe som kan gi nedbør eller
tordenvær. Et termisk lavtrykk (thermal depres-
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sion) viser til et lavtrykksområde av varierende
utstrekning pga. meget sterk soloppvarming av
jordens overflate. Den termiske ekvator ligger
nord for den virkelige ekvator pga. at det er større
landmasser nord for ekvator som absorberer mer
varme enn havene. Denne linje som refererer til
de høyeste gjennomsnittlige overflatetemperaturene i luften, varierer over året basert på solens
gang. I juli når linjen over landmassene, 20 o nord,
i desember ligger linjen ca. ved ekvator bortsett
fra i Sør-Amerika, der linjen ligger sør for ekvator.

opp som spillvarme som fjernes ved bruk av
kjølevæsker eller luftkjølesystemer, men slippes
ut i omgivelsene (vann eller atmosfæren). Spillvarme tilført vann kan redusere mengden av
oppløst oksygen og derved forandre de akvatiske
økosystemene. En temperaturøkning øker også
det metabolske oksygenbehov og dermed kan
redusere ferskvannets evne til å assimilere
organisk avfall. Spillvarme fra kraftstasjoner blir
forsøkt utnyttet i økende grad til oppvarming av
drivhus eller boliger.

THERMAL CAPACITY: Se: Heat capacity.

THERMAL POWER STATION: Varmekraftverk,
kraftverk (Se: Power station) der det produseres
fortrinnsvis elektrisitet gjennom å forbrenne
brennstoff som kull, koks eller olje som omdanner
vann til damp som driver dampturbiner, eller
kjernekraftverk (Se: Nuclear reactor) der kjernekraft (atomkraft) produseres ved hjelp av kjernereaksjoner som gir atomenergi til produksjon av
energi som vanligvis er elektrisk.

THERMAL EQUILIBRIUM: Termal likevekt, tilstanden i et system der nettoraten i varmeutvekslingen mellom systemets komponenter, er
lik null (dvs. alle deler har samme temperatur).
THERMAL EXPENSION: Termal ekspansjon,
økningen lineært av et fast stoff eller volumet av
en væske pga. temperaturøkning. Refererer i
forbindelse med havene, til en økning av
volumet, hevelse av havnivået og reduksjon i
tettheten pga. oppvarmingen av sjøvannet.
THERMAL DEATH POINT: Innen mikrobiologi,
den laveste temperatur som dreper en populasjon av mikroorganismer (i en nøytral vandig
suspensjon) i løpet av 10 minutter (tiden kan
avhenge av blant annet størrelsen på populasjonen).
THERMAL DEATH TIME: Innen mikrobiologi,
den tiden det tar ved en gitt temperatur for å
drepe en populasjon eller en gitt del av populasjon av mikroorgansimer (i en nøytral vandig
suspensjon); tiden er avhengig av bl.a.
populasjonens størrelse og pH.
THERMAL INACTIVATION POINT (TIP): Innen
virologi, termalt inaktiveringspunkt, den temperatur da det trenges 10 minutter for å inaktivere alle
virus i et viruspreparat.
THERMAL POLLUTION: Varmeforurensning,
varmen som frigjøres fra forbrenning av fossilt
brennstoff eller elektriske motorer, og der alle
varmeutslipp ender opp som spillvarme i luft eller
vann. Det skjer vanligvis en direkte varmeforurensning fra kraftstasjoner der ca. 60 % eller
mer av varmeinnholdet i brennstoffet, kan ende

THERMAL RADIATION: (1) Termisk stråling,
elektromagnetisk stråling pga. materiens termiske bevegelser. All materie med høyere
temperatur enn absolutt null (0 grader kelvin)
utsender (emiterer) termisk stråling; (2) Elektromagnetisk stråling fra en kropp som konsekvens
av høyere temperatur. Ved alle temperaturnivåer
vil en kropp eller legeme emitere strålingsenergi
hvis mengde og kvalitet avhenger av legemets
eller kroppens termodynamiske temperatur.
Skyldes strålingen fra en gitt kropp kun denne
temperaturen, kalles den termisk stråling og er
forårsaket av de tilfeldige bevegelsene til
kroppens atomer og molekyler hvis totale energi
omfatter både kinetisk og potensiell energi.
Strålingsspekteret er kontinuerlig fra det fjernt
infrarøde, synlige lys til det ekstremt ultrafiolette.
Øker kroppstemperaturen blir bølgelengdene
kortere, dvs. får høyere frekvens.
THERMAL REACTOR: Se: Nuclear reactor.
THERMAL STRATIFICATION OF WATER: Se:
Stratification of lakes.
THERMIE (th): Enhet for varmeenergi lik den
mengde energi som trengs for å heve ett tonn
vann med en temperatur på 14,5 oC, én grad ved
standard atmosfæretrykk. Se: Therm.
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THERMISTOR: Termistor, lite instrument laget av
halvledere hvis elektriske motstand varier (avtar)
raskt og forutsigbart med økende temperatur og
som derfor kan benyttes til måling og kontroll av
temperaturer. Termistorer benyttes også som
kontrollelement i elektroniske kretser eller for å
kompensere for temperaturvariasjoner i andre
komponenter.
THERMO- (Therm-): Prefiks som betyr varme-,
termo-.
THERMOBIOLOGY: Termobiologi, studiet av
effekten av varme på levende organismer og de
biologiske prosessene.
THERMOCHEMISTRY: Termokjemi, en gren av
den fysiske kjemien som omfatter studiet av
varmeproduksjonen som utvikles eller absorberes under kjemiske reaksjoner eller ved fysiske
forandringer i de kjemiske tilstandene; kjemien til
varme eller varmeassosierte kjemiske fenomen.
THERMOCLEISTOGAMY: Innen botanikk, selvbestøvning i blomster som ikke åpner seg på
grunn av ufordelaktige klimabetingelser.
THERMOCLINE (Metalimnion): Termoklin, en
bratt temperaturgradient i midtsonen av en innsjø
som gir opphav til en temperatur-forårsaket
vertikal stratifisering av vannet (Se: Metalimnion).
Termoklinen ligger mellom den kaldere hypolimnion under og den varmere epilimnion over og
kan utgjøre temperaturforandringer på 1 oC for
hver dybdemeter. I grunne vann vil vind medføre
omrøring av vannmassene uten dannelse av en
termoklin, men i dypere vann i tempererte
områder, dannes et metalimnion sjikt over sommeren, og i tropiske områder, nesten hele året.
Se: Epilimnion og Hypolimnion.
THERMODURIC (Thermotolerant): Varmetolerant, refererer til en organisme som kan overleve
temperatur-tid kombinasjoner som normalt er
letale for de fleste vegetative mikroorganismer.
Innen produksjonen av melkeprodukter, refererer
termen til de organismer som overlever
pasteurisering. Se: Alkaloduric og Pasterurization.
THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM: Termodynamisk likevekt, tilstanden i et lukket, fysisk

(termodynamisk) system der det er en termisk,
kjemisk, mekanisk og strålings likevekt og derfor
ingen tendels til spontane forandringer;
systemets energifordeling er slik at alle deler av
systemet har samme temperatur uten materieeller varmebevegelser.
Mengden fri energi
synker når et system går mot en termodynamisk
likevekt; antall energiforskjeller som kan utføre
arbeid, avtar. Se: Thermodynamics.
THERMODYNAMICS (Laws of thermodynamics): Termodynamikk, det fysiske studium av
termodynamiske prosesser og fenomener;
relasjonene mellom varme og andre former for
energi (elektrisk, mekanisk, kjemisk). Termodynamikken er opptatt av energiforandringene
(ikke mekanismene som forårsaker forandringene), dvs. retningen på varmestrømmen
(varmeutvekslingen), energiens tilgjengelighet for
utførelse av arbeid og de forandringene det
medfører i et gitt system. Et legemes termodynamiske tilstand defineres ut fra visse termodynamiske variabler: For en homogen væske
eller fast legeme, f.eks. de statistiske variablene,
trykk (p), volum (V) og termodynamisk temperatur (T). I et isolert system uansett hvor i
universet, finnes en målbar mengde energi, kalt
systemets indre energi (U), og som utgjør den
totale kinetiske og potensielle energi lagret i
systemets atomer og molekyler som kan
omformes til varme. Denne energimengden kan
kun forandres gjennom opphevelse av systemets
isolasjon. Den indre energien (U) kan forandres
gjennom transport av masse til eller fra systemet,
varme (Q) til eller fra systemet eller gjennom
arbeid (W) utført på systemet eller av systemet
(positiv hvis på systemet, negativ hvis av
systemet). Termodynamikk omfatter fire fundamentale lover (aksiomer, Se: Axiom) innen fysikk:
(a) Termodynamikkens nullte lov (Zeroth law of
thermodymamics), likevektsloven, som sier at
hvis to legemer er i termisk likevekt med et tredje
legeme er de også i likevekt med hverandre
(loven kalles nullte lov da det var implisitt antatt
ved utviklingen av de andre lovene), (b)
termodynamikkens første lov (First law of
theermodynamics),
energikonserveringsloven,
som sier at energi ikke kan skapes eller
ødelegges, kun skifte fra en form til en annen;
mengden energi tilført et system er lik summen
av systemets økning i varmeenergi og arbeidet
utført på systemet. Med andre ord, det er umulig
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å konstruere en maskin som kontinuerlig utfører
arbeid uten å hente inn energi fra en
utenforliggende energikilde. (Et matematisk
utrykk for et systems indre energi (U; for ikkeadiabatiske systemer med konstant masse) er:
Q = U+ W) der Q er varmen absorbert av
systemet, U er økningen i systemets indre
energi og W er arbeidet utført av systemet). De
fleste naturlige prosesser er irreversible, de kan
kun foregå i én retning, og der retningen på
prosessen er i henhold til termodynamikkens
andre lov, (c) termodynamikkens andre lov
(Second law of thermodynamics), entropiloven,
som sier at varmeenergi ikke kan overføres fra et
legeme (eller rom) med lavere temperatur til et
legeme (elle rom) med høyere temperatur uten
tilførsel av energi. Denne loven innfører de
termodynamiske begrepene temperatur (T) og
entropi (S) der både T og S er parametere som
bestemmer retningen til irreversible prosesser.
Loven kan uttrykkes som: Entropien i et lukket
system øker med tiden. Spontane prosesser i et
isolert system er alltid assosiert med en økning i
entropi, det medfører at varme aldri kan bli
overført til arbeid uten tap i løpet av prosessen.
Når to legemer med forskjellig temperatur
plasseres i kontakt med hverandre, vil varme
overføres fra den varmeste til den kaldeste;
varme kan aldri gå fra et kaldere til et varmere
legeme uten tilførsel av energi utenfra.
Temperaturen bestemmer om varme vil gå inn
eller ut av systemet, noe som igjen medfører at
entropi blir et mål på utilgjengeligheten av
systemets energi til å utføre arbeid. Energi
tenderer til å bli likt fordelt i et lukket system med
økning i entropi over tid (Se: Thermodynamic
equilibrium). Med andre ord befatter termodynamikkens andre lov seg med forandringene i
entropi (S), dvs.: U = TS – W, og (d)
termodynamikkens tredje lov, som sier at
entropien i en ren krystall ved absolutt null, er null
(det absolutte nullpunkt kan aldri nåes). Da det
ikke kan forekomme noe fysisk system med
lavere entropi, vil all entropi per definisjon, ha en
positiv verdi. Se: Thermodynamic temmperature.
THERMODYNAMIC TEMPERATURE (Absolute
temperature): Termodynamisk temperatur, en
absolutt temperaturskala i grader kelvin basert på
absolutt null (0 K = -273,15oC), det punktet da all
temperatur basert på molekylære bevegelser,
opphører. Termodynamisk temperatur er en

fysisk størrelse uttrykt i enheten kelvin (K) og der
trippelpunktet til vann er definert lik 273,15 kelvin.
Se: Absolute, Ice point og Temperature.
THERMODYNAMIC TEMPERATURE SCALE:
Se: Temperature, Thermodynamics og Kelvin.
THERMOELECTRIC EFFECT (Thermoelectricity): Termoelektrisk effekt, refererer til en
rekke fenomener som oppstår når det forekommer temperaturforskjeller i en elektrisk krets.
Omfatter Seebeck effect (omdannelse av
temperatur direkte til elektrisitet), Peltier effect
(varmeeffekten til strøm ved overgangen mellom
to metaller) og Thomson effect (oppvarmingen og
avkjølingen av en strømførende leder med en
temperarturgradient).
THERMOELECTRIC GENERATOR: Termoelektrisk generator, apparat som omformer varme
direkte til elektrisk kraft basert på den termoelektriske effekten. Se: Thermoelectric effect.
THERMOGENESIS: Varmeproduksjon, prosess
som genererer varme, spesielt i en dyre- eller
menneskekropp (gjennom oksidering).
THERMOGRAPH: Termograf, apparat for registrering av temperatur over tid. Termografi
refererer til en teknikk der en benytter infrarød
stråling fra overflater til å registrere temperaturforskjeller. Forskjeller i hudtemperatur kan
skyldes forskjeller i den lokale blodtilførselen. I
termografer (termogrammer) vil en da kunne se
varme områder som varme flekker (metoden
benyttes f.eks. til å oppdage brystkreft).
THERMOHALINE: Termohalin, som involverer
eller er avhengig av både temperaturen og
saltholdigheten (f.eks. en termohalin sirkulasjon).
THERMOLABILE: Termolabil, ustabil ved oppheting; det å være temperaturmessig ustabil eller
bli ødelagt ved eksponering mot høye temperaturer (f.eks. over 55oC). En rekke enzymer, vitaminer og antistoffer er termolabile. Se: Thermostabile.
THERMOLUMINESCENCE: Termoluminescens,
frigivelse av tidligere absorbert stråling ved oppvarming; stråling (fosforescens) som emitteres fra
visse faste stoffer (mineraler) når disse forsiktig
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oppvarmes eller eksponeres mot ioniserende
stråling til en temperatur som er under temperaturen for glødning. Termoluminscensen skyldes
frigivelse av tidligere absorbert stråling ved at frie
energibærere (elektroner) som er fanget inn og
uregelmessig plassert i mineralets krystallstruktur, forenes og utsender lys (fotoner) der
lysmengden er relatert til antall elektroner. Ved å
sammenligne lyset som produseres i f.eks.
gammel keramikk med det fra keramikk av kjent
alder, kan man estimere alderen på det gamle
objektet (thermoluminiscence dating). Se: Fluorescence, Phosphorescence og Luminescens.
THERMOMETER: Termometer, apparat for å
måle temperaturen i en substans basert på
målene i en eller annen egenskap i termometeret
som avhenger av temperaturen. Temperatur kan
måles på mange måter basert på det aktuelle
temperarturområdet og ønsket grad av nøyaktighet. Den vanligste form for termometer er et
lukket, gjennomsiktig kapillærrør med en farget
væske som utvider seg ved temperaturøkning og
stiger opp i kapillærrøret fra et reservoar i en
utvidet blære i bunnen. Væskene som benyttes i
termometre (kvikksølv, alkohol) må vise en klar
og uniform utvidelse ved små temperaturforandringer, ha god varmeledningsevne, være
kjemisk stabile, ha høyt kokepunkt (hvis væske)
og lavt frysepunkt (hvis væske). Temperaturen
kan måles på væskesøylens høyde i glassrøret
som er gradert. Den kalibrerte skalaen kan være
oppgitt i grader celsius (oC) eller grader
Fahrenheit (oF). Hvis meget kalde temperaturer
skal måles, erstattes flytende kvikksølv med
farget alkohol. Termometre er også basert på
måling av elektrisk motstand i ledere og
halvledere (spesielt platina, nikkel eller kobber)
under temperaturforandringer (Se: Thermistor) og
det finnes gasstermometre for å måle trykkvariasjonene i en gass som blir holdt i et konstant
volum og to-metalls termometre, der den ulike
ekspansjonen av to sammenbundne metaller
brukes for å bevege en nål som kan avleses.
Spesialkonstruerte termometre brukes også for
måling av relativ fuktighet og solstråletemperaturen. Se: Celsius scale, Fahrenheit scale, Kelvin
scale og Temperature.
THERMONASTY: Termonasti, respons eller bevegelse til en temperatur stimulus og som ikke er

avhengig av lokaliseringen til stimulus. Se: Nastic
movement.
THERMONUCLEAR: Termonukleær, relatert til
eller som omfatter transformasjoner (fusjoner) i
atomkjerner (med lav atomvekt, f.eks. hydrogen)
noe som krever meget høye temperaturer (som i
solen eller hydrogenbomben). Se: Nuclear fission
og Thermonuclar reaction.
THERMONUCLEAR REACTION: Termonukleær
reaksjon, fusjoner av atomkjerner og partikler
som har høye nok kinetiske energinivåer til å
starte og vedlikeholde termonukleære reaksjoner.
Under prosessen frigjøres termonukleær energi.
Reaksjonsraten øker med temperaturen der den
nødvendige temperatur måles i millioner av
grader. Energien i stjerner som vi observerer som
lysstråling, produseres gjennom slike termonuklære reaksjonsprosesser. Se: Nuclear fission,
Nuclear fusion og Thermonuclear.
THERMOPEGIC: Med referanse til varme kilder.
THERMOPERIODIC: Termoperiodisk, respons
eller påvirkning på grunn av periodiske forandringer i temperatur.
THERMOPHILE: Varmeelskende, termofil, relatert til høy temperatur eller det å være en
organisme hvis optimale temperatur for vekst er
høy (50 - 80oC (og over); enkle termofile (50 64oC), ekstreme termofile (65 - 79oC) og
hypertermofile (>79oC). Definisjonen for å være
termofil varierer avhengig av det system som
omtales, men ofte settes grensen på 50 oC eller
høyere. Obligate termofiler krever høy temperatur
for vekst, fakultative (moderate) termofile trives
best ved høye temperaturer, men kan også
vokse ved temperaturer lavere enn 50 oC mens
hypertermofile krever temperaturer over 80 oC.
Mange arkebakterier (Se: Archaebacteria) er
hypertermofile og har enzymer som fungerer ved
slike høye temperaturer. Noen av disse
enzymene benyttes innen molekylærbiologi
(f.eks. Taq polymerase innen PCR). Se: Extremophile, Polymerase chain reaction og
Thermophilic.
THERMOPHILIC: Termofilisk, relatert til eller det
å leve og trives under meget varme miljøbetingelser. Refererer spesielt til termofile mikro-
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organismer som har et temperaturoptimum for
vekst over 50oC (50 - 80oC) og et minimum på 40
- 50oC. Termofiler er overveiende prokaryoter slik
som arkebakterier (Se: Archaebacteria) som er
generelt assosiert med varme kilder. Ekstreme
termofiler (hypertermofiler) kan overleve og
vokse ved temperaturer over 80oC og til og med
overleve i kokende vann. Noen protoktister og
sopp kan overleve temperaturer rundt 60oC. Det
er spesielle kjemiske tilpasninger i cellemembranene og strukturelle modifiseringer i nukleinsyrene og proteinene, som gir disse organismene
høy varmestabilitet. Se: Mesophile og Thermophile og Thermophobic.
THERMOPHOBE: Termofob, en organisme som
lever i områder med lave temperaturer. Se:
Thermophilic.
THERMOPHOBIA: Termofobi, unormal frykt for
høye temperaturer; intolerant for høye temperaturer. Se: Thermophilic.
THERMOPHYLACTIC: Varmeresistent, det å
leve og trives kun under relativt høye temperaturer eller det kunne tolerere høye temperaturer.
THERMOPHYTE: Termofytt, plante som krever
eller trives best ved høye temperaturer.
THERMORECEPTOR: Termoreseptor, en sansereseptor som reagerer på temperatur stimuli.
THERMOREGULATION: (1) Termoregulering,
opprettholdelsen og reguleringen av temperatur;
(2) Evnen levende organismer har til å opprettholde en konstant, indre kroppstemperatur innen
visse grenser, uavhengig av temperaturen i
omgivelsene. Evnen til å opprettholde en optimal
kroppstemperatur hos dyr varierer mellom
forskjellige arter og etter artens aktivitetsnivå. De
indre termoregulatoriske prosessene er et aspekt
ved homeostasen (Se: Homeostasis), den
dynamiske likevekten i kroppens indre fysiologiske forhold (den fysiologiske økologien). Alle
pattedyr og fugler er varmblodige og kan opprettholde en tilnærmet konstant kroppstemperatur uavhengig av omgivelsene. Se: Hyperthermia og Hypothermia.

THERMORECEPTOR: Termoreseptor, refererer
til et spesialisert sanseorgan (celle-ende) som er
sensitiv for temperatur, dvs. stimuleres og
responderer ved varme og kulde.
THERMOSPHERE: Termosfære, den del av
jordens atmosfære som ligger over mesopausen,
dvs. begynner ca. 80 km over jordoverflaten og
der temperaturen øker med høyden (til ca. 500
km høyde). Temperaturen er imidlertid meget
variabel, avhengig av solaktiviteten, tid på året og
døgnet, og også til en viss grad, breddegraden.
Enkelte betrakter termosfæren som synonym
med ionosfæren, mens andre definerer ionosfæren til laget mellom 100 og 300 km høyde der
elektrontettheten er meget høy. Se: Atmospheric
layers og Ionosphere.
THERMOSTABLE: Termostabil, det å være
temperaturmessig (relativ) stabil ved oppvarming
eller varmeresistent, dvs. uten å bli ødelagt eller
deaktivert av varme. Se: Thermolabile.
THERMOSTAT: Termostat, apparat som responderer på temperaturforandringer og automatisk påvirker en mekanisk bryter eller annen
form for lukker og åpner, slik at temperaturen
holds konstant gjennom avkjølings- og oppvarmingsprosesser. Termostater styrer en kjøle
eller varmekilde etter et på forhånd definert
program. Termostater brukes for kontroll av
romtemperatur, kjøleskap og varmetanker, og for
opprettholdelse av ønsket temperatur ved f.eks.
eksperimentelle forsøk.
THERMOTAXIS: Termotaxis, rettet respons hos
en bevegelig organisme mot (positiv) eller fra
(negativ) en temperatur stimulus eller temperatur
gradient. Se: Taxis.
THERMOTOLERANT: Se: Thermoduric.
THERMOTOXY: Termotoksi, død eller skade
pga. akkumulasjon av farlige metabolske produkter ved høye temperaturer.
THERMOTROPISM: Termotropisme, orienterende bevegelses- eller vekstrespons mot eller
bort fra en temperaturstimulus eller temperaturgradient. Se: Tropism.
THERO-: Se: Theri-.
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THERONT (Tomite): Theront, innen visse protozoer med polymorfe livssykluser (f.eks. hvitprikksjuke på fisk, Ichthyophthirius mulitfilis), en
infeksiøs organisme (celle) produsert inni en
cyste (tomont) som ikke tar næring til seg.
Theronten leter opp og infiserer en vertsorganisme (f.eks. fisk) der den i huden vokser og
omdannes til en trophont som forlater fisken og
utvikles til en tomont. Se: Trophozoite.
THEROPHYLLOUS: Som har blader kun i årets
varme perioder. Se: Deciduous.
THEROPHYTE: Therofytt, ettårig plante, plante
som fullfører sin livssyklus i løpet av én sesong;
én av de seks hovedplanteformene basert på
plasseringen og eksponeringen av planteknoppene i relasjon til klimaet. Hos therofyttene dør
foreldreplantene etter å ha produsert frøene som
er ment å overleve de ufordelaktige sesongperiodene og først spire når livsbetingelse er tilfredsstillende.
THESAURUS: (1) Tesaurus, ordliste, en liste
med termer, deres relasjoner og synonymer
innen et gitt fagfelt, og ofte også medtatt relaterte
ord av motsatt mening (Se: Antonym); (2) Liste
med titler og beskrivelser med et kryssreferansesystem for å kunne organisere
dokumenter for referanse og for lettere å
gjenfinne data; (3) Se: Cyclopedia, Glossary og
Dictionary.
THESIS: (1) Oppgave, doktoravhandling, lang
avhandling skrevet av en kandidat for en
akademisk grad og som utgjør hens originale
forskning med tidligere ukjente data; (2) Tese,
påstand eller teori som er fremsatt som et
premiss og som skal bevises eller forsvares
gjennom argumentasjon (Se: Hypothesis); (3)
Forslag som utgjør det første stadiet innen
dialekisk resonnering, argumentasjon gjennom
utveksling av logiske, motstridende (kontradiktoriske) argumenter og ideer. Se: Antithesis og
Synthesis.

energiproduksjonen, karbohydratmetabolismen
og nervefunksjonene. Thiamin som forekommer i
mat fra både planter og dyr, har en kompleks
funksjon i å omdanne glykose (blodsukker) til
energi. Thiamin er livsviktig for visse metabolske
reaksjoner og spesielt ved store energibehov.
Thiamin er også viktig for bevaring av gode
hjerte- og nervefunskjoner og dannelsen av røde
blodlegemer. Mangel på vitamin B1 kan gi
beriberi. Se: Beriberi og Vitamin B complex.
THICK STOMACH WORM OF SWINE: Rundmarkene Ascarops strongylina og Physocephalus
sexalatus.
THIGH: (1) Lår, menneskets lår eller legg mellom
hoften og kneet eller den tilsvarende delen hos et
dyr; (2) Det andre segmentet i en fuglefot som
omfatter leggbenet og skinnebenet. Se: Fibula og
Tibia.
THIGMOKINESIS: En forandring i hastigheten i
en rettlinjet eller vinklet bevegelse hos en
organisme i respons til en kontakt stimulus.
THIGMOMORPHOSIS: En forandring i form som
skyldes en berøring eller kontakt.
THIGMOTAXIS: Berøringsreaksjon, en rettet
respons hos en bevegelig organisme til en
kontinuerlig kontakt med en fast overflate, dvs.
en taxis hvor stimulus er berøring, fysisk kontakt.
En organisme kan bevege seg mot (positiv) eller
fra kontakten (negativ thigmotaxis) eller
berøringen kan inhibere bevegelsen slik at det
blir en nær kontakt med substratet eller
overflaten. Se: Taxis.
THIGMOTHERMIC: Organismer som varmer seg
opp gjennom kontakt med en varm overflate i
omgivelsene.
THIGMOTROPISM: Se: Stereotropism og Tropism.
THINICOLOUS: Det å leve på sanddyner.

THEW: (1) legemsstyrke, muskelstyrke, fysisk
muskulær kraft eller utvikling; (2) Velutviklet
muskel (muscle) eller sene (sinew).

THINIPHILOUS: Det å leve og trives på sanddyner.

THIAMIN(E): Vitamin B1, et vitamin som fungerer
som en del av et enzym som er sentralt for

THINOPHYTE: Tinofytt, plante som lever i sanddyner.
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THINIUM: Tinium, et sanddynesamfunn.

THORN: Torn.

THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY: En teknikk
for å analysere innholdet i væsker ved hjelp av
kromatografi. Se: Chromatography.

THORNY-HEADED
cephalean.

WORMS:

Se:

Acantho-

THR (T): Forkortelse for: Aminosyren threonin.
THIN SECTION: Tynnsnitt, snitt gjennom en
substans eller legeme der den snittede skiven er
lagt og montert på et objektglass. Oppå snittet er
et dekkglass lagt for å kunne studere tynnsnittet
under et mikroskop.
THIOBIOS: Tiobios, organismer som lever i
anaerobe svovelrike avsetninger.
THIOGENIC: Svovel-produserende.
THIOPHILIC: Det å leve og trives i svovel rike
habitater.
THIXOTROPIC: Visse faste/flytende stoffer som
kan bli flytende og bevegelige hvis de utsettes for
ytre stress eller rystelser, som f.eks. kvikkleire.
THOGOTO VIRUS: Et uklassifisert virus som har
blitt isolert fra flått og pattedyr og som er knyttet
til alvorlige sykdommer på menneske i Afrika.
THORACIC: (1) Med referanse til brystkassen,
brystpartiet (thorax), (2) De virvler i ryggsøylen
som har ribben.
THORAX: Bryst-, brystparti, brystkasse, (for)kropp, mellomregionen hos pattedyr mellom
nakken og magen (abdomen), beskyttet av
ribbene, brystbenet og ryggsøylen og som
inneholder hovedorganene for blodsirkulasjonen
og respirasjonen. Brystkassen er adskilt fra
bukhulen med et muskulært mellomgulv (diafragma) hos pattedyrene. Hos insekter, kroppens
midtseksjon mellom hodet og abdomen der
benene og vingene er festet. Se: Abdomen.
THORIUM: Thorium (Th), et grått radioaktivt
metallisk grunnstoff som hører til actinoidene,
med atomnummer 90 i grunnstoffenes periodesystem, atommasse (u) 232,038, smeltepunkt 1
740-1 760oC og kokepunkt 4 780-4 800oC. Blant
isotopene fra 223 til 234, er thorium- 232 det
mest stabile med en halveringstid på 1,39 x 10 10
år.

THREADWORM (Pinworm): Trådmark, et
populærnavn for små og tynne rundmarker
(Nematoda), særlig slike som infiserer virveldyr
(f.eks. Strongyloides og Enterobius), men også
brukt om andre parasittære nematoder og
Nematomorpha. Se: Nematomorpha.
THREADWORM INFECTION: Se: Enterobiosis.
THREAT: (1) Risiko, fare, noe som kan forårsake
skade; (2) Trussel, trussel adferd (threat
behaviour), en adferd som skal avskrekke en
opponent slik at en konfrontasjon ikke fører til
kamp. Denne adferden omfatter det å øke sin
størrelse (f.eks. reise hårene), vise våpen (f.eks.
vise tennene; hoggtenner (canines) er utviklet
kun i tre virveldyr grupper: primater, rovdyr og
hjortedyr) kombinert med bevegelser som ligner
de i kamp. Trussel adferd kombineres ofte med
flukt adferd, og har en funksjon ved å spre
organismene utover og samtidig redusere
muligheten for fysisk skade gjennom kamp.
Trusler kan også forekomme mellom arter.
THREATENED SPECIES: Truet art, en art som
er i fare i nær fremtid for å bli truet (Se:
Endangered) i en del eller hele sitt
utbredelsesområde og dermed utsatt for
utryddelse. Omfatter flere kategorier (status
categories): (a) Forsvunnet (disappeared; arter
(taksa) som må betraktes som forsvunnet som
reproduserende populasjoner (f.eks. ikke sett i
løpet av de siste 100 år), (b) akutt truet
(endangered; arter (taksa) som er i ferd med å
forsvinne som reproduserende populasjoner i
nær fremtid hvis ikke miljøtiltak igangsettes), (c)
sårbare
(vulnerable;
arter
(taksa)
hvor
overlevelse ikke er sikker på lang sikt (omfatter
arter med sterk tilbakegang i antall eller
geografisk utbredelse og som derfor vurderes og
tilhøre kategorien akutt truet), (d) sjeldne (rare;
arter (taksa) som ikke er akutt truet, men som er
utsatt fordi de har en meget lokal utbredelse eller
er individfattige), og (e) hensynskrevende
(requires care; arter (taksa) som krever

721

oppmerksomhet selv om de er relativt vanlige
fordi deres miljøer er sterkt utsatt for
påvirkninger).

adskilles i mange forskjellige fenotypiske klasser;
de som har to klasser kalles «all-or-none»
karakterer.

THREMMATOLOGY: Studiet av dyre- eller
planteavl under domestiserte forhold.

THRIVE: Trives, blomstre, være heldig, ha
fremgang, slå seg opp, leve og ha det godt.

THREONINE (T, Thr): Threonin, en av de 20
vanlige aminosyrene i proteiner. Threonin er en
essensiell aminosyre. Se: Amino acid.

-THRIX: Et suffiks som betyr hår eller tråd.

THRESHOLD: (1) Begynnelse, start, inngang,
dørstokk; (2) Kritisk nivå, terskel, terskelverdi, en
stimulus minimumsnivå for å utløse en respons,
dvs.
den
minimumsstyrken,
spenningen,
frekvensen eller energien (threshold value,
threshold voltage, threshold frequency, threshold
energy) en stimulus må ha, for å produsere en
effekt eller initiere en respons slik som for
eksempel et adferdsmønster eller en nerveimpuls. Slike nivåer er ofte ikke fikserte, men kan
variere etter både ytre eller indre faktorer. En
terskelverdi markerer derfor overgangen mellom
to tilstander, en tilstand i et system og en annen
tilstand i et annet system. Overgangen kan ofte
være irreversibel og forandringen i en variabel
kan tvinge hele systemet til å overgå og tilpasse
seg en helt ny og radikalt forskjellig likevekt.
Terskelverdien for å kunne høre en lyd er det
minimums intensitetsnivå som en lydbølge må ha
skal den være hørbar (ca. 4 phon = 4decibel ved
1 kHz). Terskelverdier kan også knyttes til å angi
f.eks. det støynivå der fysiske hørselsskader kan
tenkes å oppstå eller det nivå hvor slike skader
ikke vil oppstå. Slike terskelverdier benyttes ofte
for å angi akseptable nivåer innen forurensning,
der grunnlaget er at ingen bortsett fra de mest
sensitive vil bli påvirket av forurensningen. For
mange former av forurensning mener mange at
det ikke finnes et terskelnivå. Se: Carcinogen,
Mutagen og Subliminal.
THRESHOLD CHARACTER: Terskelkarakter, de
karakterene som har en fenotypisk diskontinuerlig utbredelse, men hvor arvegrunnlaget er
variert (dvs. en multigen bakgrunn) tilsvarende de
kontinuerlig varierende kvantitative karakterene.
Den diskontinuerlige separasjonen mellom slike
karakterer er et resultat av terskel effekter, dvs.
at de er fundamentalt kontinuerlige men har et
terskelnivå som kan medføre diskontinuiteter i
deres fenotypiske uttrykk. Slike karakterer kan

THROAT: (1) Hals, trang åpning, inngang,
munning; (2) Svelg, hos menneske det området
som går fra nesen og munnens bakre deler til
spiserøret (Se: Oesophagus) og luftrøret (Se:
Trachea). Strupen omfatter strupehodet (Se:
Larynx) og svelget (Se: Pharynx).
THROMBASTHENIA: Mangel på blodplater. Se:
Platelets.
THROMBIN: Trombin, et proteolytisk enzym som
er involvert i blodlevringen. Trombin dannes fra
protrombin aktivert av enzymet tromboplastin
(som frigjøres fra blodplatene der det er oppstått
en skade og i nærvær av kalsium ioner og andre
faktorer) som virker på det løselige fibrinogenet i
blodet (katalyserer fjerningen av fibrinopeptidene
A og B fra fibrinogenet) slik at det dannes
uløselig fibrin. Trombose er en tilstopping av
blodårer (trombus) pga. en masse blodceller og
fibrin som kan oppstå under ekstreme
blodlevringer. Se: Blood platelet.
THROMBOCYTES: Thrombocytter, små celler
som forekommer i normalt blodog som tjener
blodlevringen. Thrombocytter kalles blodplater
hos pattedyr. Se: Platelets.
THROMBOLYSIS: Thrombolyse, det å åpne eller
oppløse en blodpropp. Se: Thrombus.
THROMBUS (pl. Thrombi): Blodpropp, levret
blod som blokkerer en blodåre eller et kammer i
hjertet. Thrombosis, dannelse av en blodpropp.
THROSTLE (Thrush, Thrustle): Trost.
THROUGHNESS: Grundighet, omhu, fullblods,
vaskeekte.
THULIUM: Thulium (Tm), et bløtt grått metallisk
grunnstoff som hører til lantanoidene i grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 69,
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atommasse (u) 168,934, smeltepunkt 1 545 oC og
kokepunkt 1 950oC. Det forekommer én naturlig
isotop, thulium-169, og 17 kunstige isotoper.
THUNDER: Torden, lyden som etterfølger lyn.
Torden skyldes den plutselige oppvarmingen og
ekspanderingen av luften pga. lynet, noe som
skaper sterke lydbølger. Da hastigheten på lyd er
langt saktere enn lysets, vil torden etterfølge lyn.
Grovt kan avstanden til lynet beregnes gjennom
å multiplisere antall 5 sekunders intervaller fra en
ser lynet til en hører tordenen, med 1,6.
Tordenvær referer til stormene som ofte
etterfølger torden og lyn, og ofte sterk nedbør
eller hagel vær. Luften er da meget urolig og
ustabil og slikt vær er ofte assosiert med
passeringen av en kaldfront eller en intens sol
oppvarming av jordoverflaten som har medført
sterke oppadgående luftstrømmer, konveksjonsstrømmer. Går en slik raskt stigende luftstrøm til
høyder over kondensasjonsnivået, vil vi få dannet
skyer, eventuelt tordenskyer (cumulunimbus).
Store elektrisitetsforskjeller kan oppstå inni slike
skyer og adskillelsen av disse elektriske
ladningene er grunnlaget for lyn der toppen av
tordenskyen er positiv og bunnen negativ, ofte
med en mindre positiv ladning inni skyen
assosiert med regnet som faller.
THYLACOGEN: Et kjemisk stoff produsert av en
parasitt som forårsaker hypertrofi av vertsvevet.
Se: Hypertrophy.
THYLAKOID: En av de strukturene som danner
et granum i en kloroplast (Se: Granum), dvs. de
indre fotosyntetiske membranene i kloroplastene
der omformingen av lysenergien til kjemisk energi
(fotosyntesen) foregår. Prosessen er katalysert
ved hjelp av komplekse reaksjoner mellom
pigmenter, lipider og proteiner. Hos prokaryotene
forekommer thylakoider fritt i cytoplasmaet.
THYMIDINE: Thymidin, nukleosiden som har
thymin som base bundet til et D-ribose sukker
molekyl gjennom en -glykosid bindning.
THYME: Timian (Thymus), en planteslekt i
leppeblomstfamilien (Lamiaceae) som omfatter
aromatiske krydderurt-arter som kan bli opptil 40
cm høye. Timian er hjemmehørende i Europa,
Nord-Afrika og Asia. Vanlig timian er et meget
utbredt kjøkkenkrydder, som sitrontimian, og

benyttes til smakssetting av kjøtt, supper og
stuinger. Thymus pseudolanuginosus og Thymus
serpyllum er uegnet som krydder, men populære
hagevekster.
THYMINE (T): Thymin, en av de fire nukleotid
basene (pyrimidin) i nukleinsyrene og som bare
finnes i DNA. I dobbelttrådet DNA pares thymin
med adenin. Den farlige effekten ultrafiolett lys
har på DNA, skyldes spesielt den unormale
koplingen som skjer mellom thyminer under
dannelse av thymin dimerer. Se: DNA, Nucleotide og Nucleic acid.
THYMUS: Thymus, thymuskjertel, brissel, et
primært endokrint lymfoid organ hos virveldyr og
som er knyttet til det lymfoide vevet, spesielt de
hvite blodcellene som er involvert i cellemedierte
immunresponser, T-lymfocytt utviklingen (i
thymus blir forløpere til lymfocytter, thymocytter,
modnet til T-celler), CMI og allergiske forhold.
Brisselet er lokalisert som et to-lobet organ i den
nedre delen av nakken bak brystbenet (sternum).
Størrelsen avtar etter puperteten så den er antatt
funksjonell kun i de første faser av livet.
THYMUS-INDEPENDENT ANTIGEN (TI antigen, T-independent antigen): Thymus uavhengig antigen, ethvert antigen som ikke trenger
antigen spesifikke T hjelpeceller for å indusere
dannelse av antistoffer.
THYROID: (1) Skjoldbruskkjertelen, skjoldbrusk-,
en endokrin to-lobet kjertel sammenbundet med
en såkalt isthmus som ligger i nakkeområdet hos
virveldyr (omgir fronten av det øvre luftrøret), og
sekrerer flere hormoner som bl.a. thyroxin som
regulerer aktiviteten til alle de metabolske
prosessene i kroppen og den fysiske utviklingen
og aktiviteten i nervesystemet. Veksten og
aktiviteten til skjoldbruskkjertelen igjen styres av
et thyroid stimulerende hormon produsert av
hypofysen. Mangel på jod gir struma (Se: Goiter),
en unormal forstørrelse av skjoldbruskkjertelen;
(2) Et ekstrakt som stammer fra skjoldbruskkjertelen og som benyttes som et terapeutisk
stoff. Se: Pituitary gland.
THYROXINE: Thyroxin, hoved hormonet som
dannes i skjoldbruskkjertelen. Se: Thyroid.
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TIBIA: Skinnebenet, det største av de to bena i
leggen og som ligger på innsiden av leggen;
leggbenet ligger mot utsiden. Se: Fibula og
Thigh.
TICK: (1) Tikk, en regulær og rytmisk, kort skarp
lyd lik et klokkeslag; et øyeblikk, tiden et
klokkeslag tar; (2) Krysse av, merke av, hake av
et punkt eller post i en liste eller tekst for å vse at
den er behandlet, korrekt, eller utvalgt; (3) Flekk,
merke, hakk; (4) Flått, blodmidd, familien
Ixodidae (hard ticks) der artene er større enn de
relaterte middene i familien Argasidae (soft ticks)
(midd er en underklasse av edderkoppdyr:
Arachnida). Livsløpet til flått som kan ta ca. tre år
(2-6), omfatter egg som klekkes om våren der
larven infiserer og suger blod (2-5 dager) fra et
vertsdyr (vert 1), faller av og forvandles til en
nymfe i løpet av sommeren og høsten. Neste
sommer søker nymfen opp et nytt vertsdyr (vert
2), suger blod (2-7 dager), faller av og forvandles
til en voksen flått. Etter at den voksne flåtten har
infisert og inntatt et måltid (6-11 dager) fra en vert
(vert 3, sjelden mennesket), faller den av, legger
egg på bakken som klekkes utpå våren og starter
en ny livssyklus. Flått som er ektoparasitter på
varmblodige virveldyr, er vektor for en rekke
alvorlige sykdommer. I Norge, skogflåttencefalitt
(Tick-Borne Encephalitis, som skyldes et virus
(TBE-virus) i familien Flaviviridae), Lyme borreliose (skyldes bakterien Borrelia burgdorferi s. lat.
som omfatter en rekke (ca. 20) såkalte genospecies), anaplasmose (tidligere kalt HGE
(Human Granulocytær Eherlichiose); skyldes
rickettsie-bakterien Anaplasma phagocytophilium
som kan infisere bl.a. mennesket, hund, katt,
hest, storfe og sau (sjodogg; vanligste
flåttoverførte sykdom på sau i Norge), babesiose
(skyldes parasitten Babesia spp. som infiserer
mennesket og storfe; parasitten er nært beslektet
med malariaparasitten), human monocytær
ehrlichiose
(skyldes
bakterien
Ehrlichia
chaffeensis som kun er påvist i USA) og harepest
(tularemi, skyldes bakterien Francisella tularensis
subsp. holarctica (type B) og F. t. subsp.
tularensis (type A) som smitter ville dyr (hare,
gnagere), men også kan smitte mennesket
gjennom vann, bitt, kontakt med ekskrementer
(fra gnagere), myggstikk eller gjennom inhalering
av kontaminert støv). Flått er også vektor for
Rickettsia rickettsii (Rocky Mountain spottet
fever); flekktyfus skyldes en annen art (R.

prowazekii) som overføres via kroppslus,
tilbakefallsfeber
(epidemisk
tilbakefallsfeber
skyldes spiroketen Borrelia recurrentis som
overføres
via
kroppslus
(mennesket
er
reservoarvert), mens endemisk tilbakefallsfeber
som omfatter diverse Borrelia arter, smitter via
flått (soft ticks); (5) Saueflått, skyldes en vingeløs
parasittisk flue (Melophagus ovinus) som suger
blod av spesielt sau og er vektor for trypanosomiose (Se: Trypanosomosis).
TICK-BORNE ENCEPHALITIS (TBE) VIRUS:
RNA virus i familien Flaviviridae (tidligere
Togaviridae) som infiserer mennesket gjennom
bitt av flått (Ixodes recinus; virustransmisjon
mellom mennesker er aldri rapportert). Inkubasjonstiden er 1 - 3 uker. Den primære infeksjonsfase omfatter hodepine, moderat feber og
myalgia. Fatale sluttresultater er mest vanlig i
Øst-Europa der smitten skjer via flått (Ixodes
persulcatus). Se: Tick.
TICK-BORNE FEVER: Se: Erlichiosis og Tick.
TICK-BORNE RELAPSING FEVER: Se: Borreliosis og Tick.
TICK-BORNE TYPHUS FEVER: Se: Rocky
Mountain spotted fever og Tick.
T.I.D.: Forkortelse for: Tre ganger om dagen.
TIDAL: (1) Tidevanns-, høyvann, flo, tidevann
(tidal water); (2) Flom, oversvømmelse.
TIDAL CURRENT: Tidevannsstrøm, en alternerende horisontal bevegelse av vann som er
assosiert med flo og fjære.
TIDAL DAY: Perioden mellom to påfølgende
høyvannsperioder på et gitt sted, i gjennomsnitt
24 timer og 51 minutter (24,84 timer).
TIDAL VOLUME: Lungevolum, volumet luft
pustet inn eller ut hos et dyr som puster normalt i
hvile. I gjennomsnitt har mennesket en lungekapasitet på ca. 500 cm3.
TIDAL ZONE (Littoral zone): Tidevannssone,
sjøbredd, den benthiske sonen i sjøen mellom
høyvann og lavvann. Subtidalsonen (subtidal
zone) refererer til sonen som ligger mellom
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lavvann og ca. 100 m dyp, mens supratidalsonen
(supratidal zone) refererer til sonen like over
høyvannsmerket.
Tidevannsstrømmer
(tidal
currents) ved kysten refererer til vannstrømmene
som skyldes tidevannets frem- og tilbaketrekninger over døgnet, og mot stranden når det
flør (flood tide) og mot havet når det fell (ebbtide). Springflo (spring-tide) refererer til den
ekstraordinære høye vannstanden når tyngdekraften fra månen og solen trekker i samme
retning (to ganger i måneden, ved fullmåne og
nymåne), nippflo (neap-tide) refererer til den
ekstraordinære lave vannstanden når månen og
solen trekker i hver sin retning (i rett vinkel på
hverandre to ganger i måneden, ved halvmåne i
ny og halvmåne i ne). Ved våre kyster er det 12
timer og 25 minutter mellom flo og flo. Fjære
forekommer midt imellom, vel 6 timer etter flo. I
Oslofjorden er forskjellene mellom flo og fjære
ca. 0,6 meter, mens i Varangerfjorden kan
utslagene bli opptil 3,8 meter. På Sørlandet er
forskjellene ennå mindre enn i Oslofjorden, ved
Egersund finnes praktisk talt ingen forskjell.
Årsaken er at tidevannsbølgen forandrer seg når
den møter land eller når den passerer grunne
havområder; ute på det åpne hav er tidevannsforskjellene bare noen få desimeter. Ved
«Bay of Fundy» i Nova Scotia, kan forskjellen
være over 16 meter. Ved stormflo spiller vær og
vind en stor rolle, pålandsvind stuver opp vannet
inn mot kysten, så sterk vind og kraftig lavtrykk
kan føre til stormflo. Faller stormflo samtidig med
springflo, kan ekstremt høye vannstander forekomme. Jordskorpa beveger seg også pga.
gravitasjonen fra månen, og i samme rytme som
vannet. Det kalles tide-jord, men utgjør bare noen
centimeter. Se: Littoral zone og Tide.
TIDE: (1) Strøm, drive med strømmen, bevegelse; (2) Tidevann, flo (høyvann) og fjære
(lavvann), den regelmessige hevning og senkning av verdenshavene og tilknyttede sjøområder
(og atmosfæren, noe som også skyldes temperaturforandringer) i en rytme på to ganger daglig
forårsaket av månens og solens tiltrekning
(gravitasjon) på jorden slik at vannet buler ut der
månen er nærmest jorden. Månens tiltrekning er
noe over to ganger så sterk som solens. Der
vannet buler, blir vannstanden høyest og vi får
flo, fjære er der vannet trekkes bort. Tidevannet
kan oppleves ved våre kyster som en enorm lang
bølge, tidevannsbølge, som kommer inn fra

Atlanterhavet. Tidemerket (tide-mark) er vanligvis
tidevannets øvre grense, en grense som er
relativt variabel over tid. Tidevannsbevegelsene
(tidal current) refererer til den horisontale bevegelsen av sjøvannet som respons på gravitasjonen
fra måne og sol, og omfatter to typer: (a) En tidevannsstrøm (tidal bore, tidal stream) inn og ut av
et estuarium eller bukt som kan bli ekstremt sterk
(og farlig), eller (b) bevegelsen av vannet mellom
to punkter på grunn av forskjellige tidevannssystemer som medfører høydeforskjeller i vannstandsnivået ved disse punktene. Det representerer en form for hydraulisk tidevannsbevegelse som utjevner vannstanden mellom
forskjellige områder. En mindre markert bevegelse av vannstanden på større innsjøer kan også
observeres, dessuten på selve jordskorpen (Se:
Tidal zone); (3) Anledning, mulighet, gunstig
anledning; (4) Tid, tidsperiode, sesongperiode
(eventide); (5) Stort og økende volum, en stor
mengde eller høyt antall i bevegelse; (6) Noe
som flukturer eller hever og senker seg, lik
tidevannet.
TIDAL CYCLE: Tidevannssykel, varigheten av
en gitt tidevannssekvens. Se: Tide og Tidal zone.
TIDE RANGE: Tidevannsvariasjon, forskjellen
mellom høyeste og den påfølgende laveste
vannstand. Se: Tide og Tidal zone.
TIGERINUS: Tigerstripet.
TIGHT JUNCTION (Occluding junction, Zonula
occludens): Innen cellebiologi, den regionen
eller beltet mellom to cellers plasmamembraner
som er i kontakt uten rom imellom. I epitelialt vev
danner regionen et kontinuerlig lag (zonula
occludens). Dette beltet som er av variabel
størrelse, tjener som en selektiv barriere for små
molekyler og med total stopp for store molekyler.
Se: Desmosome og Gap junction.
TILL: Morene, moreneavsetning, sedimentært
materiale fraktet og deponert av isbreer; tillitt er
forstenet morene. Se: Moraine og Soil.
TILLER: (1) Kultiverer, jorddyrker, åkerdyrker;
person eller maskin som bearbeider jorden; (2)
Rorpinne, rorkult, stokk holdt i hånden benyttet
som styreredskap; (3) Skudd, rotskudd, skyte
rotskudd.
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TILT: (1) Helling, helning; det å bevege eller få til
å bevege noe i en hellende posisjon, dvs. skrå
(sloping) posisjon bort fra det vertikale eller
horisontale, f.eks. ved å heve en ende; (2)
Angripe, utfordre en opponent; (4) Smi, forme
med en hammer.
TILTH: (1) Dyrking, (jord)kultivering, oppdyrking
(tillage); (2) Dyrket jord; (3) Den fysiske tilstand til
jorden med tanke på dens egenskaper for
plantevekst, vurdert subjektivt ut fra moldens
tekstur, struktur, konsistens og grad av poreinnhold. (Harvest, crop, yield, avling.)
TIMBER LINE: Tregrensen, skoggrensen
(bjørkebeltet), det nivået eller linjen i terrenget
som markerer høyde- eller breddegraden for
normal trevekst.
TIMBRE: Stemmeklang, klangfarge, kvaliteten
eller karakteren på en musikalsk lyd eller stemme
uavhengig av tonehøyden (frekvensen) eller
intensiteten, og som medfører at lyd produsert av
et instrument, stemme eller annet lydproduserende organ, kan skilles fra hverandre.
TIME: (1) Tid, en ikke-romlig vedvarenhet (kontinuum) da ting skjer i en tilsynelatende
irreversibel rekkefølge fra nåtid til fremtid; (2)
Tidsrom, tidsperiode, målbart eller målt tidsintervall (minutter, dager, år) som adskiller to
punkter på et kontinuum da en prosess, handling
eller tilstand forekommer (a duration), eller et
spesifikt tidspunkt i et kontinuum da noe hender
(an occation), eller selve systemet der slike
intervaller eller antall måles eller beregnes; (3)
Tiden, klokkeslett, et passende eller fastsatt
tidspunkt da noe skal hende, begynne eller slutte
(moment); (4) Tiden, tidsalder, en historisk
periode eller tidsintervall karakterisert ved like
fenomener, hendelser eller betingelser (age, era),
eller nåtidens betingelser og tendenser; (5) Tiden
eller perioden som er bestemt, tilgjengelig eller
nødvendig for en viss aktivitet; (6) Perioden i livet
for størst engasjement, aktivitet, eller erfaringen
høstet ved en bestemt tidsperiode eller
anledning; (7) Én av flere like hendelser, eller
antall tilfeller noe skal deles eller multipliserers
med; (8) Et skjebnefullt eller viktig øyeblikk,
spesielt knyttet til død eller fødsel; (9)
Tidsavbrudd, pause (time-out); (10) Tempo,
hastigheten som noe utføres eller spilles etter;

(11) Arbeidstid, den vanlige arbeidsperioden,
eller tiden tilbrakt arbeidende; (12) Tiden noe
sendes eller skal sendes i radio eller TV; (13) Tid
(t), en fundamental størrelse som indikerer et
presist øyeblikk eller varighet (periode, tidsintervall) og som måles i sekunder, minutter,
timer, dager eller år. Én dag er definert som 24
timer, dvs. 86 400 sekunder. Ett år er den tiden
jorden tar på å gå én runde rundt solen målt i
relasjon til et gitt punkt, men årets lengde
avhenger hvorledes det måles. I tidligere praksis
var tid basert på jordens rotasjon i relasjon til
andre himmellegemer, nå benyttes for mer
nøyaktige målinger, atomklokker (det finnes flere
typer), der ett atomsekund (s) tilsvarer varigheten
av 9 192 631 770 perioder av strålingen som
svarer til overgangen mellom to nivåer av
grunntilstanden med hensyn på elektronskyen i
123
Cs atomet ved 0 kelvin. Men ifølge
relativitetsteorien er tid en relativ størrelse
avhengig av hastighet, dvs. to atomur går ikke likt
beveger de seg med forskjellig hastighet noe
som må taes hensyn til med tanke på romfart og
satelitter. Jorddøgnet er en grunnleggende
astronomisk tidsenhet der en opererer med tre
forskjellige døgn innen astronomi: Sant soldøgn
(tiden mellom to påfølgende ganger solen
kulminerer (står nøyaktig i syd) som varier litt fra
dag til dag, og som sjeldent er nøyaktig 24 timer),
middelsoldøgn (der middelsoldøgnet er 24 timer,
dvs. gjennomsnittstiden gjennom året mellom to
påfølgende ganger solen kulminerer) og
stjernedøgn (siderisk tid) (mål på jordens
posisjon i rotasjonen rundt sin egen akse,
definert som timevinkelen til vårjevndøgnspunktet (koordinat som beskriver et punkts
posisjon på himmelkulen); når vårjevndøgnspunktet passer rett over en observatør, er lokal
siderisk tid 00.00). Ett siderisk år tilsvarer den tid
sola behøver for å returnere til samme posisjon
mht. stjernene på stjernehimmelen; det sideriske
året er omløpsperioden for jorden og tilsvarer
365,25636 gjennomsnittlige soldager Se: Sidereal year). Den sideriske dagen er ca. 3 minutter
og 56 sekunder kortere enn 24-timersdagen (Se:
Sidereal day). Soltid blir målt etter solens
tilsynelatende
gang
og
posisjon
på
himmelvelvingen og er ikke en fysisk tid, men
timevinkler (vinkler uttrykt i tidsenheter; etter de
suksessive intervallene solen krysser meridianene (lengdegradene) med, dvs. avhenger av
lengdegraden den måles fra). Det finnes to typer
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lokale soltider, sann soltid (solas timevinkel) og
middelsoltid (timevinkelen til middelsola) som
avhenger av lengdegraden. For hver lengdegrad
endrer soltiden seg med fire minutter (middelsoltiden for 0o lengde kalles Greenwich middeltid,
Greenwich Mean Time, GMT). Greenwich
middeltid er basert på passeringer av visse
stjerner over meridianen (0 lengdegraden) som
løper gjennom Greenwich i England. Da en
kjenner koordinatene til stjernene kan en
korrigere for tiden tatt med en siderisk klokke og
dermed få korrekt GMT. Den universelle
koordinerte tid, er gjennomsnittstiden som man
finner gjennom bruk av et sett av atomklokker
fordelt rundt om i verden. Det gir en tidsskala
som forandres uniformt, og holdes innen ett
sekund av GMT ved å føye til eller trekke fra
sekunder avhengig om jordens uregelmessige
rotasjon nødvendiggjør dette. Over hele jordkloden med mellomrom på 15 lengdegrader,
forekommer tidsmeridianer der middelsoltiden
ved hver tidsmeridian, definerer en tidssone som
benyttes av de land som ligger langs den aktuelle
tidsmeridianen. Det tropiske året utgjør tidsintervallet mellom to etterfølgende vårjevndøgn
(to suksessive solpasseringer gjennom vårjevndøgn), og er lik 365,2422 dager. Da
jevndøgnene ikke er fikserte punkter er det
sideriske og det tropiske år, forskjellige (det
sideriske år er 20 minutter og 22,5 sekunder
lengre enn det tropiske året). Kalenderåret er
justert slik at gjennomsnittslengden er meget nær
til det tropiske året. Av praktiske grunner må
kalenderåret inneholde et helt antall dager. I den
Gregorianske kalender som er i bruk praktisk talt
over hele verden, har det gjennomsnittlige året
365,2425 dager, pluss én ekstra dag hvert
skuddår (4 år; århundrene er ikke skuddår unntatt
de århundrer som er nøyaktig delbare på 400).
TIME GIVER (ZEITGEBER): Refererer til de ytre
faktorene eller stimuli som bringer et dyrs indre
rytmer samstemt med de ytre periodiske fenomenene, slike som døgn- og årsrytmer. Spesielt
viktig i så henseende, er lys-mørke periodene
(Se: Circadian rhythm). For de årlige biorytmene
(Se: Circannual rhythm), er økningen i daglengden om våren den viktigste med hensyn til
reproduksjon. Slike ytre faktorer tilhører de
såkalte proksimate faktorene (Se: Proximate og
Proximate factor).

TIMELAG (Lag, Time delay, Time-lag): (1)
Forsinkelse, tidsforsinkelse, tidsintervallet mellom
to relaterte fenomener; den tidsavstand som
adskiller to fenomener lik årsak og virkning, f.eks.
tiden som går mellom en stimulus og den
resulterende reaksjon (manifestasjon). En
forsinket tilsynekomst av et eller annet er velkjent
innen mange fagfelt, ikke minst når det gjelder
sykdommer. Et eksempel kan være skadelige
påvirkninger som etter (lang) tid medfører kreft.
På grunn av slike latente fenomener, må det
utføres grundige tester på nye produkter som
ønskes lansert, spesielt i forbindelse med
tilsetningsstoffer i mat eller andre helseprodukter.
Dessverre kan det ta mange tiår før eventuelle
skadevirkninger manifesteres, noe som også
vanskeliggjør muligheten til å finne årsaken til
den sykdommen man står ovenfor. Det medfører
at ofte behandles kun symptomene, ikke årsaken
til problemene; (2) Innen bakteriologi, den tidlige
vekstfasen etter inokulasjon av bakterier i et
kulturmedium, da celledelingsprosessene forløper relativt sakte.
TIME SENSE: Se: Internal clock.
TIME SERIES: Tidsserier, suksessive, påfølgende observasjoner av samme fenomen over tid.
Dataene som innhentes, arrangeres etter forekomst (opptreden) med like tidsintervaller mellom
verdiene. En tidsserie blir vanligvis illustrert i et
grafisk diagram der x-aksen er tidsaksen og yaksen den variable størrelsen.
TIME ZONE: Tidssone, en sone som omfatter
15o (meridianer, lengdegrader); en geografisk
region der man benytter samme standard tid. Se:
Standard time.
TIMID: (1) Fryktsom, forsagt, sky, redd, redd av
seg, manglende mot eller selvsikkerhet; (2)
Mangler besluttsomhet, bestemthet, frekkhet.
T-INDEPENDENT ANTIGEN: Se: Thymus-independent antigen.
TIN: (1) Fortinne, tinn (Sn), bløtt smiebart metallisk grunnstoff som hører til gruppe IV i grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 50,
atommasse (u) 118,69, smeltepunkt 231,97 oC og
kokepunkt 2 270oC. Det forekommer tjueen
isotoper av tinn (mer enn i noe annet grunnstoff)
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ved siden av fem radioaktive isotoper. Tinn
brukes bl.a. som en tynn, beskyttende plate over
stål og er også en bestanddel i en rekke
legeringer. Kjemisk er tinn et reaktivt metall, og
binder seg direkte til klor og oksygen (erstatter
hydrogen i svake syrer). De eldste funn av tinn
stammer tilbake til 3 400 år f.Kr. i Mesopotamia,
Pakistan og Egypt. På den tiden ble tinnet ikke
fremstilt som et eget metall, men utvunnet
sammen med kobber og bronse. I Norge har man
store og rike funn av tinn fra bronseladeren,
spesielt i Jæren-området. Frem til 1800-tallet
foregikk verdens største tinn produksjon i
Cornwall, Storbritannia, men i dag kommer 60 %
av tinnproduksjonen fra Malaysia, Thailand, Indonesia og Kina. Tinn som er et relativt sjeldent
metall som forekommer i mineraler og avleiringer,
må legeres, blandes med andre metaller da rent
tinn er for bløtt og svakt til bruksformål. Før den
industrielle revolusjonen fantes kun støpte
tinnvarer, en metode som benyttes selv i dag.
Valsede tinnplater er et vanlig utgangspunkt
innen vareproduksjonen. Herdede tinngjenstander har gjennomgått en varmeprosess som
gir den samme styrke som støpt tinn. Norges
Gullsmedforbund innførte i 1976 en tinnkontroll
(TK) som garanterer forbrukeren at tinnet ikke
inneholder bly (som er giftig). TK-stemplede varer
kan man derfor trykt spise og drikke fra. Tinn i
seg selv er et ikke-giftig metall og ble derfor i
mange år brukt i hermetikkindustrien til å fortinne
matbokser innvendig. Av samme grunn ble
kobberkjeler fortinnet innvendig for å forhindre at
giftige kobber løste seg i det varme vannet; (2)
Blikk, blikkboks, boks, dåse, kanne.
TINCTURE: (1) Tinktur, løsning av en medisinsk
(ikke-flyktig) substans der alkohol er løsemiddelet; (2) En drikke med alkohol; (3) Fargenyanse, fargetone, sjattering (colour, Se: Tint);
(4) En substans som farger (pigment); (5) Et spor
eller levning; (6) Innen heraldikk (læren om
våpen-merker, våpenskjold), en farge, et metall
eller skinn.
TINDER: (1) Knusk, brennbart stoff brukt for
opptenning (brennbar sopp/knusksopp (Fomes
fomentarius) som særlig vokser på bjørkestammer); (2) Noe som benyttes for å oppgløde, oppmuntre, anspore, egge.

TINE: Tann, enhver slank, spiss struktur som står
fram.
TINEA: Se: Ringorm.
TINT: (1) Farge, fargetone, fargeskjær, spesielt
en blek, svak og lite fargemettet farge; gi et
anstrøk; (2) Spor, såvidt påvisbar mengde eller
grad; (3) Skyggeleggende effekt ved hjelp av
inngraverte fine, nærliggende parallelle linjer; (4)
Farge til hårfarging; (5) Gi et hint, få et hint.
TIP: Se: Thermal inactivation point.
TIPHIC: Det som angår dammer og tjern og de
samfunnene av forskjellige dyr og planter som
lever i dem (tiphic animals, tiphic plants.
TIPHICOLOUS: Som lever i dammer eller tjern.
Se: Tiphic.
TIPHIPHILOUS: Det å leve og trives i dammer
eller tjern. Se: Tiphic.
TIPHOPHYTE: Dam- eller myrplante. Se: Tiphic.
TIPPING POINT: (1) Vendepunkt, punktet da en
relativt sakte, reversibel prosess blir irreversibel
selv om man fjerner årsakene til forandringene.
Et irreversibelt vendepunkt kan oppstå brått og
ofte uventet; (2) Innen meteorologi, et kritisk nivå
i de regionale eller globale klimaforandringene
der en går fra en stabil tilstand til en annen stabil
tilstand; (3) Innen teknologi, tidspunktet da en
eller annen form for ny revolusjonerende teknologi overtar. Se: Irreversibility.
TISSUE: (1) Vev, aggregat av celler eller cellelag
av mer eller mindre samme spesieliserte type i
(vanligvis) en eller annen intercellulær substans
(kollagen), som danner en strukturell og
funksjonell enhet som er koordinert mot en felles
kroppsfunksjon hos dyr og planter, slik som
lungevev og muskelvev hos dyr eller karvev
(silvev og ledningsvev) hos planter. Forskjellige
former for vev er ofte organisert i større enheter
(organer). Væsker som blod kan også betraktes
som et vev. Omfanget eller størrelsen på et vev,
er bestemt gjennom balansen mellom produksjonsraten av nye celler og tapsraten pga.
celledød. Et typisk mitotisk vev består av to
grupper av celler, noen som er involvert i mitose
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og formering mens andre er involvert i den
spesifikke vevsfunksjonen (og aldringsprosessene). Balansen mellom disse bestemmes av
homeostatiske seleksjonsmekanismer mellom to
alternative genkontrollerte programmer. Ikkemitotiske vev består av celler som ikke
gjennomløper mitose. Det dannes derfor ikke nye
celler og øker vevet i størrelse, skyldes det kun at
cellestørrelsen øker; (2) Bløtt, absorberende
papirstykke,
papirlommetørkle,
lommetørkle
(handkerchief), toalettpapir (toilet paper), serviett
(towel); (3) Kjøkkenpapir, kjøkkenrull (tissue
paper); (4) Nettverk, nett, nettverksstruktur
(network, mesh, web); (5) Lett, gjennomskinnelig
struktur, silkepapir, gasbind (gauze).
TISSUE CULTURE (Explantation): (1) Vevskultur, teknikken eller prosessen å la kroppsvev
(levende celler) vokse i et eller annet passende
kulturmedium utenfor kroppen. Metoden holder
celler i live etter at de er fjernet fra det levende
dyret (eller planten) der de normalt hører
hjemme. Kulturmediet må ha en korrekt balansering av næring enten i fast (agar) eller flytende
form (fysiologisk saltløsning), der de nødvendige
næringsstoffene, saltene, pH, oksygen etc. også
har rett temperatur; (2) Preparat av celler som
stammer fra en vevskultur.
TISSUE FLUID (Extracellular fluid, ECF):
Vevsvæske, ekstracellulær væske som stammer
fra blod kapillærene og fjernes via lymfeårene og
som gjennomtrenger hulrommene mellom cellene
og vevene i kroppen og som er avgjørende for
utveksling av næring og avfallsstoffer mellom
cellene. Vevsvæsken som er i osmotisk kontakt
med blod og lymfe, og som fungerer som en
transportvei for næring og avfallsstoffer, består
av næring, vann, ioner og oppløste gasser og
dannes når blodet i kapillærene ultrafiltreres til
vevsvæskene rundt. Prosessen holder blodlegemene og de fleste plasmaproteinene tilbake i
kapillærene.
TISSUE RESPIRATION (Cell respiration):
Vevsrespirasjon, cellerespirasjon, den indre
respirasjonen (åndingen) som omfatter oksidering og frigivelse av energi i cellene, katalysert
av respiratoriske enzymer; de metabolske
prosessene i levende celler som bryter ned
karbohydrater, proteiner og aminosyrer, og fett
for å produsere energi i form av adenosin trifosfat

(ATP). Se: Adenosine triphosphate og Respiration.
TISSUE TYPING: Vevstyping, en prosess ved
hjelp av serologiske tester, å karakterisere
antigenene i et vev (lymfocyttene) hos et
menneske som induserer dannelse av antigener
hos andre individer, dvs. identifiseringen av
vevsforlikelighetsantigenene i ett donor transplantat og de potensielle mottakere før en organtransplantasjon. Hvis ikke donor og mottagers
vevstyper matcher tilstrekkelig, vil transplantatet,
vevet eller organet, avstøtes.
TITANIUM: Titan (Ti), hvitt metallisk overgangsgrunnstoff med atomnummer 22, atommasse (u)
47,9, smeltepunkt 1 660±10oC og kokepunkt 3
280oC. Titan er det niende mest vanlige
grunnstoff i jordskorpen. Over 90 % av titan som
produseres blir benyttet i malings-, papir- eller
plastindustrien i form av oksidet titania, et hvitt
pigment. Titan metallet og dets legeringer, har en
meget fordelaktig vekt i forhold til sin styrke,
kombinert med stor motstand mot korrosjon, noe
som har medført at titan har stor anvendelse i
legeringer for å redusere korrosjonsskader i lette
og sterke metaller innen bl.a. fly- og skipsindustrien. Dessuten benyttes titan til proteser,
bl.a. (min) kneprotese. Titan danner et passivt
oksidbelegg i luft, ved høyere temperatur kan det
reagere med en del gasser. Titan oppløses i
svake syrer.
TITLARK: Piplerke, fugl i slekten spurvefugler
(Anthus) som omfatter ca. 40 arter.
TITRATION: (1) Innen kjemi, titrering, prosess for
kvantitativ bestemmelse av konsentrasjonen av
en substans i løsning basert på den minste
mengden av en standard reagens av kjent
konsentrasjon som er nødvendig for å få en gitt
effekt (vanligvis en fargeforandring) i et kjent
volum av testløsningen, for deretter å kalkulere
konsentrasjonen (Se: Titre); (2) Innen medisin,
kontinuerlig måling og justering av balansen av
en tilført substans (medisin) eller fysiologisk
funksjon.
TITRE (Titer): (1) Innen kjemi, titer, konsentrasjonen eller styrken på en substans i løsning
bestemt gjennom titrering (Se: Titration); løsning
lik den vekten av en substans som er kjemisk
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ekvivalent til 1 ml av løsningen; (2) Antall
infeksiøse virus partikler i suspensjon; (3)
Temperaturen når fettsyrer stivner (størkner); (4)
Innen medisin, den numeriske konsentrasjonen
av et spesifikt antistoff i en serumprøve, beregnet gjennom å bestemme den største fortynning som fortsatt vil kunne gi agglutinasjon av
antigenet pga. antistoff-antigen reaksjoner (titer
uttrykkes som den komplementære størrelse av
fortynningen).
T.I.W.: Forkortelse for: Tre ganger i uken.
TLC: Forkortelse for: Thin layer chromatography,
en metode for å bestemme og analysere ikkeflyktige blandinger gjennom å separere ut de
enkelte delene, komonentene i blandingen. Ved
hjelp av TLC kan antallet komponenter i
blandingen bestemmes, dessuten identiteten og
renheten av dem.
T-LYMPHOCYTE (T-cell): T-lymfocytt, T-celle,
en klasse av lymfocytter (hvite blodceller,
leukocytter) som fødes i benmargen og differensieres i brisselen (thymus) og som har meget
spesifikke celleoverflate antigen-reseptorer, og
som inkluderer noen som forårsaker eller
regulerer (setter i gang eller undertrykker) cellulære immunresponser (CMI) eller det humorale
immunsystemet (HIS); lymfocytt som er avhengig
av thymus-kjertelen for å modnes og utvikle
immunologisk kompetanse. T-lymfocyttene stammer fra hemopoietiske stamceller (i benmargen),
men ulik B-cellene undergår T-cellene den
nevnte modnings- og differensieringsprosessen i
thymus-kjertelen (brisselen, Se: B-lymphocyte).
T-cellene aktiveres når celleoverflate-reseptorer
gjenkjenner spesifikke antigener, og står for den
celle-medierte immuniteten som renser kroppen
for f.eks. virus-infiserte celler og som også
beskytter kroppen mot feil under selve celleutviklingen. T-lymfocyttene omfatter mange
forskjellige typer (subsets) adskilt ut fra funksjon
og/eller celleoverflate antigener. Cytotoksiske Tceller er angreps T-celler (NK- og NKT-celler)
som kan uten aktivering, drepe eller lyse
(ødelegge) celler som bærer antigener som Tcellene er spesifikke mot. T-celler indentifiserer
kun antigener som er bundet til MHC (Se: Major
histocompatibility complex). T-hjelpeceller kan
stimulere andre immunceller, hjelpe B-cellene
under antistoff dannelsen og er involvert i såkalt

forsinket hypersensivitet. Induserte T-celler er Tceller som er involvert i aktiveringen av regulatorcellene (ofte også inkludert de celler som
aktiverer B-celler og andre effektor celler).
Supressor T-celler er T-celler hvis eneste
funksjon er å undertrykke aktiviteten av andre
celler som er involvert enten i CMI eller HIS. Thukommelsesceller er lymfocytter som er
ansvarlige for immunologisk hukommelse noe
som medfører at utsettes kroppen senere for det
samme antigenet, medfører disse cellene en
raskere, kraftigere og mer langvarig respons. Se:
B-cell, Cell mediated immunity, Humoral
immunity system og Lysis.
T-LYMPHOCYTE CLONE: T-lymofocytt klon,
refererer til avkommet fra en enkelt T-lymfocytt.
Se: T-lymphocyte.
TMV: Forkortelse for: Tobacco mosaic virus.
TN: Se: Transposon.
TOBACCO MOSAIC VIRUS (TMV): Tobakkmosaikkvirus, plantevirus innen slekten Tobamovirus med et enkelttrådet RNA genom som
forårsaker skader (bl.a. gulning, deformerte blad,
nekroser) på bladverket hos en rekke planter, og
da spesielt tobakksplanten. Viruset smittes via
kontaktsmitte; vektorer er ikke kjent for viruset.
Virus partiklene er ekstremt stabile og kan holde
seg smittedyktige i år under tørre forhold. TMV
var det første virus som vitenskapen oppdaget. (I
1886 ble sykdommen beskrevet, i 1892 ble det
klart at det skyldes en ikke-bakteriell agens, i
1898 ble det eksperimentelt vist av Martinus
Beijerinck (1851-1931) at agensen som han kalte
«virus» var i stand til å reprodusere og forøke sitt
antall i tobakkplantens celler, og i 1903 ble
unormale intracellulære krystaller i tobakksblader
beskrevet og knyttet opp til denne agensen.)
TOCOLOGY (Obstetrics): Tokologi, fødselslære, fødselsvitenskap, medisinsk vitenskap som
omfatter graviditeter, fødsler og de prosessene
som er knyttet til de første seks ukene etter en
fødsel.
TOCOPHEROL: Se: Vitamin E.
TOCOSPERMAL: En direkte overførsel
spermier mellom en hann og en hunn.

av
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TOKEN: (1) Tegn, kjennemerke, symbol, merke
eller emblem (badge) båret for å vise troskap
eller lojalitet til en spesiell institusjon, parti eller
person; (2) Utadrettet uttrykk, et tegn som en
synlig og konkret erklæring på en følelse eller
kvalitet; (3) Innen data, den minste meningsfulle
informasjonsenhet i en data sekvens for en
kompilator (dataprogram som oversetter et
programmeringsspråk til kjørbar maskinkode som
passer en bestemt datamaskin; fungerer som en
tolk); (4) Innen språkvitenskap, individuell språklig enhet innen skrift eller tale.
TOKOGENETIC RELATIONSHIP: Tokogenetiske relasjoner, genetiske (genealogiske) relasjoner mellom individene innen en art.
TOLERANCE: (1) Toleranse, liberalitet, frisinn,
tålsomhet, evnen til å anerkjenne og respektere
andres tro og handlinger; (2) Toleransen,
motstandskraften eller evnen til å tåle lidelser,
smerter eller ekstreme miljøbetingelser; (3) Det
lovlige avvik fra gitte strukturelle krav,
dimensjoner eller spesifiserte verdier; (4)
Toleransen mot visse giftstoffer eller reduksjon i
fysiologiske responser etter kontinuerlig bruk av
legemidler
over
lengre
tid
(noe
som
nødvendiggjør høyere doser for å få den
ønskede effekt eller respons); (5) Toleranse,
evnen til å fordøye eller metabolisere mat,
medikamenter, rusmidler eller andre stoffer og
substanser; (6) Innen immunolog, akseptering av
et transplantat slik at ingen immunologisk
avstøtning vil forekomme; fravær av en immunrespons mot et spesifikt antigen, vanligvis som et
resultat av tidligere kontakt med antigenet, eller
det fenomen at immunsystemets celler ikke gir
immunresponser mot organismens eget vev (Se:
Immunological tolerance); (7) Evnen en organisme har til å motstå eller overleve patogener
eller parasittiske infeksjoner.
TOLERANCE, LAW OF: Toleranseloven, loven
som sier at utbredelsen av en organisme
begrenses av organismens toleranse mot
fluktuasjonene i (overveiende) en enkelt faktor
(for mye eller for lite av denne spesielle miljøfaktoren). Alle organismer har toleransegrenser
som definerer de livsbetingelser de kan leve
under eller hvor hardføre de er i relasjon til
miljøet. Grensene er basert på morfologiske
tilpasninger for å unngå eller redusere påkjen-

ningene fra omgivelsene, spesielle adferdsstrategier for å unnvike de vanskelige periodene
eller gjennom utviklingen av spesielle fysiologiske
tilpasningsmekanismer.
TOLERANCE LEVEL: Toleransenivå. Se: Tolerance.
TOLERATE: (1) Tolerere, det å finne seg i,
akseptere noe uten reaksjoner, motsigelser, hindringer eller forbud; (2) Det å kunne motstå eller
holde ut en krevende prosess uten bivirkninger
eller ubehag; (3) Det å akseptere eller tålmodig
utholde noe uønsket eller ubehagelig; (4) Det å
anerkjenne og respektere andres rettigheter,
adferd eller tro; (5) Innen medisin, det å kunne
tolerere f.eks. et visst legemiddel, giftstoff eller
patogen organisme.
TOLEROGEN: Innen immunologi, tolerogen,
antigen som gis på en slik måte at det fremkaller
en immunologisk toleranse.
TOMATO: Tomat (Lycopersicon lycopersicum),
en frukt med ett stort og saftig bær (ikke en
grønnsak) som vokser på tomatplantenes
stengler. Tomatplanten er en ettårig plante (i
søtvierfamilien (Solanaceae) som kan bli opptil
12 meter lang (i veksthus), og som i dag er
spredt over hele verden. Alt unntatt bæret, er
giftig. Tomat omfatter to typer: Vanlig tomat med
en kraftig lengdevekst med sideskudd med
blomster for hvert tredje ledd på stengelen, og
busktomat med svakere lengdevekst der
blomsterklasene sitter tett adskilt med ett eller to
ledd. Det finnes mange former og størrelser av
tomater, f.eks. store bifftomater og små kirsebærtomater. Tomaten kom opprinnelig fra SørAmerika, derfra ble den importert til Mexico hvor
den ble dyrket. Tomaten kom på 1500-tallet til
Europa.
TOMBOLO: Sand- eller grustunge som forbinder
en øy med fastlandet eller andre øyer.
TOM. CIT. (Tomo citato): I det siterte volum; forkortelse benyttet for å unngå gjentagelse av en
del av en bibliografisk referanse som allerede er
gitt.
TOMIPAROUS: Innen biologi, som reproduserer
gjennom deling.
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TOMITE: Se: Theront.

vilt eller har los; (8) Noe som ligner en tunge i
form eller funksjon.

TOMO CITATO: Se: Tom. cit.
TOMOGRAPHY: Tomografi, diverse teknikker for
å skape tre-dimensjonale bilder (eller et gitt snitt
(plan) der andre snitt elimineres) av indre strukturer hos faste legemer (menneskekroppen) eller
objekter (jorden) gjennom å analyse forplantningen av bølgeenergi (røntgen stråler, ultralyd,
seismiske bølger) gjennom legemet eller objektet. Med tanke på X-stråler er den gitte dosen kun
ca. 20 % av hva som benyttes ved normal diagnostisk røntgenstråling innen medisin.
TOMONT: Se: Theront.
TOMTIT: (Blå)meis, tit (Cyanistes caeruleus), en
spurvefugl (Passeriformes) i meisefamilien (Paridae).
TOMUS CITATUS: Se: tom.cit.
TON: Se: T.
TONE (Tonus): (1) Tonus, elastisitet, spennkraft,
kontinuerlig spenning i deler av en muskel for å
holde en viss stilling eller posering; (2) Tone,
tonefall, syngende tone, gi tone, heltone, en
hørbar lyd eller tone som ikke omfatter noen
partielle toner, deltoner eller halvtoner; (3)
Kvaliteten på en musikalsk lyd, f.eks. bløte toner
eller tynne toner; (4) Et intervall på ett sekund,
f.eks. fra C til D til forskjell fra en halvtone.
TONGUE: (1) Tungemål, talemål, mål, talespråk,
språk (language); kommunikasjon gjennom tale;
(2) En ytrings kvalitet med tanke på lyden, tonen,
hensikten eller måten det sies på; (3) Tunge,
bevegelig muskulært organ hos firfotede virveldyr
og som er festet i bakre nedre del av munnen.
Tungen som er dekket av en mukøs membran og
utstyrt med nerver og smaksløker, leder maten til
tennene og svelget, og er avgjørende for
kommunikasjon via lyd hos mennesket. Hos
firfotede dyr benyttes tungen til bl.a. drikking og
stell av hår og hud; (4) Tunge, kjøttstykke (av
okse, ku eller sau) benyttet til mat; (5) Nes,
landtunge, smal landstripe som løper ut i et vann;
(6) Tongues, uintelligente spontane ytringer i
forbindelse med religiøs opphisselse, religiøse
stimuleringer; (7) Bjeffing hos jakthunder som ser

TONGUE WORM: Tungemarker, artene i rekken
Pentastomida. Tungemarker som tilfeldig kan
infisere mennesket, omfatter: Linguatula serrata,
Armillifer armillatus og Porocephalus spp.
(Reighardia infiserer luftsekkene på sjøfugl.) Se:
Pentastomida.
TONITROPHOBIA: Se: Astrapophobia.
TONNE (Ton, t): Tonn (tonne/tonneau), metrisk
enhet for masse der 1 t = 1 000 kilogram. Tonn i
det engelske systemet (ton / tonne) er lik 2 240
pound (avviker med 16 kg (1½ %) fra det
metriske tonn (= 2 205 pound), mens den
amerikanske ekvivalenten er (short ton / net ton)
0,893 x det engelske tonn.
TONOFILAMENT: Tonofilament, nettverket av
bunter av filamenter (0,7 - 0,8 nm i diameter) som
løper gjennom cytoplasmaet og som ofte er festet
til desmosomene på overflatemembranen i de
fleste epiteliale celler hos virveldyr. Se: Desmosome og Epithelium.
TONOPLAST: Tonoplast, den ytre membranen
som omgir en intracellulær vakuole i planteceller.
TONOTAXIS: Tonotaxis, bevegelsen langs en
osmotisk trykkgradiet; rettet adferdsrespons hos
en organisme til forandringer i det osmotiske
trykk eller til en eller annen form for osmotisk
stimulus. Se: Taxis.
TONOTROPIC: Relatert til forkortningen av
hvilelengden til en muskel.
TONOTROPISM: Tonotropisme, orienterende
adferdsrespons til lyd. Se: Tropism.
TONSIL: Mandelkjertel, mandel, tonsill.
TONUS: (1) Se: Tone; (2) Tonus, stress, spenning, den elastiske spenningen i muskler eller
blodårer, arterier: (3) En normal og vedvarende
kontraksjon i muskel fibrene.
TOOL USE (BY ANIMALS): Redskapsbruk,
fenomenet at dyr benytter eller manipulerer løse
objekter (redskaper) til spesielle formål, som
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pleie av kroppen (Se: Grooming), skaffe vann
eller mat, til forsvar, rekreasjon eller til diverse
konstruksjoner. Bruk av redskaper er beskrevet
for en rekke dyrearter både blant virveldyr (pattedyr, fugl, fisk) og virvelløse dyr (blekkspruter,
insekter), og er som nevnt, tilknyttet mange
forskjellige former for aktiviteter. Kråkefugler
(Corvidae) er spesielt kjente for å bruke
redskaper til diverse formål. Enkelte virveldyr kan
også forbedre redskapet til et gitt formål, eller
bruke redskapet funksjonelt på nye måter som
ikke er resultat av prøving og feiling (læring
gjennom innsikt).
TOOTH (pl. Teath): (1) Tagg, tinn, utstående del
som ligner en tann i et eller annet arrangement,
form eller funksjon; (2) Bulk eller skarpt fremspring langs en kant (dent); (3) Grov overflate på
et eller annet (metall, papir) som er påført eller
dannet mekanisk; (4) Noe som ødelegger, sluker,
torturerer eller skader med stor kraft (teeth); (5)
Tann, én av de harde benstrukturene som
dannes fra kjevene eller hos mer primitive
virveldyr, på andre ben i munnen eller svelget og
som benyttes til å gripe og tygge mat med, eller
som våpen for forsvar eller aggresjon. Hos
mennesket kommer det første tannsettet,
melketennene (20 tenner) til syne i perioden fra
seks måneder til 2 ½ år. De permanente tennene
erstatter disse fra seks års alderen av, mens
visdomstennene (de tredje molarene) kommer
ofte ikke før etter 25-30 år. Voksne har 32 tenner:
To fortenner (incisors), en hjørnetann (canine), to
fremre (premolarer) og tre bakre kinntenner
(molarer) i hver kjevehalvdel.
TOPIC: (1) Hovedemne, emne, tema i en diskusjon; (2) Tittel (heading) i en argumentasjonsrekke, redegjørelse, forklaring eller gjennomgang; (3) Argument, argumentasjonen i en
diskusjon; (4) Innen lingvistikk, delen av en
setning som det er knyttet en uttalelse til.
TOPICAL: (1) Aktuell, umiddelbar relevans, dagens eller stedets emner, relatert til et spesielt
emne eller arrangeret etter emner, temaer; (2)
Lokal, av lokal interesse; (3) Innen medisin,
relatert til eller som direkte angår et spesielt
kroppssted, f.eks. i forbindelse med sykdom.
TOPOCHEMICAL SENSE: Luktesansen.

TOPOCHEMOTAXIS: Topokjemotaxis, rettet respons hos en mobil organisme mot kilden til en
eller annen kjemisk stimulus. Se: Taxis.
TOPOCOENOSIS: Topocoenose, grupper av
nært relaterte parasitter som lever i en begrenset,
men ofte økologisk differensiert biotop (et organ
eller organsystem). Se: Parasitocoenosis og
Taxocoenosis.
TOPODEME (Topogamodeme): Topodeme, en
lokal kryssbefruktende populasjon (gamodeme)
som opptrer i et nærmere definert og karakterisert geografisk område. Se: Deme.
TOPOGALVANOTAXIS: Topogalvanotaxis, rettet respons hos en bevegelig organisme mot en
elektrisk stimulus. Se: Taxis.
TOPOGENESIS (Morphogenesis): Topogenese, refererer til transformasjonen som involverer
differensieringen og veksten celler og vev. Se:
Morphogenesis.
TOPOGRAPHIC DESERT: Topografisk ørken, et
nedbørsfattig område som er lokalisert i midten
av en større kontinental landmasse.
TOPOGRAPHY: Topografi, terrengbeskrivelse,
jordoverflatens former, studiet av de fysiske
karakteristika ved et gitt geografisk område
inkludert områdets relieff, terreng, vegetasjon,
jordforhold; en detaljert grafisk presentasjon av
de fysiske og geometriske egenskapene ved en
naturlig eller menneskeskapt region. (Topografi
kan også henvise til ytre utseendet av en organisme.) Se: Geomorphology.
TOPOISOMER: Innen biokjemi, en isomer av et
biologisk makromolekyl som har en distinkt
topologi; store komplekse molekyler der de
forskjellige isomerene avviker fra hverandre i
topografi eller i antallet linket sammen, f.eks. to
topologiske isomerer av et DNA molekyl. Se:
Isomer og Topology.
TOPOLOGY: (1) Topologi, stedslære, studiet av
en spesiell lokalitet spesielt med tanke på
topografien (Se: Topography); (2) Arrangementet
og relasjonene mellom delene av et større hele;
(3) Innen medisin, den anatomiske strukturen av
en spesiell del eller område av kroppen; (4) Innen

733

matematikk, den faggren som arbeider med
geometriske figurer (punktsett) og de egenskaper
og romlige relasjoner som forblir uforandret når
en figur gjennomløper kontinuerlige transformasjoner (elastiske deformasjoner) og forandringer i
form og størrelse, dvs. blir vendt, strukket, vridd
eller bøyd uten fusjon mellom punktene i figuren.
Med andre ord, de romlige relasjoner i
geometriske figurer istedenfor kun avstander og
retninger; (5) Innen data, det spesielle arrangementet mellom nodene i et nettverk.
TOPOMORPH: Topomorf, miljømessig morfologisk variant; geografisk lokalisert form, varietet
eller underart av en organisme som er begrenset
til og karakteristisk for et spesielt område.
TOPONYM: (1) Toponym, et stedsnavn, navn
utledet fra en spesiell topografisk struktur på et
sted eller i en region; (2) Innen biologi, et vitenskapelig navn basert på lokaliteten (opprinnelsesstedet) til et dyr eller en plante, eller til type-arten
(Se: Type locality).
TOPOPHOTOTAXIS: Topofototaxis, rettet respons hos en bevegelig organisme mot en lysstimulus. Se: Taxis.
TOPOTAXIS: Topotaxis, rettet respons hos en
bevegelig organisme til romlige variasjoner i
intensiteten til en stimulus, spesielt med tanke på
stimulusens kilde. Se: Taxis.
TOPOTROPISM: Topotropisme, orienterende
vekstrespons mot kilden til en stimulus. Se:
Tropism.
TOPOTYPE: (1) Topotype, en populasjon av en
art eller underart i et geografisk definert område
som er forskjellig fra en i et annet område. En
topotype kan være såkalt ekstraklinal faller den
utenfor en geografisk gradient, intraklinal hvis
den er karakteristisk for en spesiell gradient
(spesielt innen botanikk); (2) Topotype, et individ
av en art eller underart som er samlet inn på
typelokaliteten, den lokaliteten der det originale
type-eksemplaret ble funnet (locotype; Se: Type).
En topotypisk populasjon (topotypical population)
refererer til en populasjon som forekommer på
type lokaliteten der type-eksemplaret ble innsamlet (Se: Holotype), men er ikke nødvendigvis

en del av typeserien. Termen topotype er ikke
regulert av Koden (Se: Code).
TOPSOIL: (1) Toppjord, moldjord, matjord; (2)
Overflatejordlaget, markas fruktbare topplag som
vanligvis går ned til et dyp på ca. 30 cm (jordlaget
som blir bearbeidet gjennom pløying eller annen
behandling og som ofte inneholder mye organisk
materiale, humus) (Se: Tilth); (3) Jordas Ahorisont (Se: A-horizon); (4) Jordlaget som snus
av jordbrukere eller hageeiere ved kultivering
(Se: Soil).
TOR: Fjellknaus, et høyt forrevet, klippefullt fjell,
kolle, nut eller tind.
TORE: (1) Hard, vanskelig, kraftig; (2) Fortid
(preteritum) av tåre (tear) eller det å ødelegge,
revne, rive noe sund med makt (tear); (3) Be torn,
være i en tilstand av usikkerhet mellom to
motstridende alternativer.
TORMENT: (1) Pine, smerte, ekstrem fysisk og
mental lidelse, angst; (2) En kilde til alvorlig
trakassering, irritasjon eller ergrelse; (3) Gjøre
vold på gjennom tortur under forhør, avhør.
TORNADO: (1) Tornado, virvelvind, hvirvelstorm,
skypumpe, en kraftig, hurtigroterende luftsøyle
som strekker seg fra en sky (cumulunimbus) ned
til bakken og som kan variere i bredde fra noen
meter til én kilometer. Tornadoer utvikles gjerne i
en trakt-formet sky i et ekstremt lavtrykksenter
spesielt over varme havområder, for så å bevege
seg mot land der den sakte mister sin energi.
Tornadoer som kan være ekstremt destruktive
med vindhastigheter oppimot 500 km i timen,
blåser i en spiral mot klokken. De dannes spesielt
når det befinner seg et lag med varm fuktig luft
ved lav høyde, et lag med tørr luft høyere oppe,
en temperaturinversjon ved ca. 1 000 m og en
aktiv, sterk kaldfront som kan gi en kraftig
oppadgående luftstrøm. Det meget sterke lavtrykket i sentrum av en tornado, kan medføre at
bygninger eksploderer passerer tornadoen over
dem. Tornadoer kan raskt skifte bevegelsesretning, dessuten forlate bakken for en tid for så
å nå jorden igjen på et annet sted. Tornadoer
regnes for å representere den meteorologiske
tilstanden som gir de høyeste vindhastigheter; (2)
Tropisk tordenvær, kraftige vindkast etterfulgt av
tordenvær spesielt i vestre deler av Afrika eller
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nærliggende havområder (squall line, bygelinje,
vindbyger organisert langs en bygelinje.); (3)
Virvelvind, roterende storm av begrenset utstrekning (whirlwind) eller en orkan (hurricane).
TORNARIA: Tornaria, den frittsvømmende,
planktoniske larven til hemichordatene (en egen
rekke av dyr på ca. 100 arter, fem er kjent fra
Norge, og som omfatter kragemark, Enteropneusta, og fjærgjellechordater, Pterobranchia)
som ligner bipinnaria-larven til sjøstjernene da de
har ciliebånd til bruk for fødeopptak.
TORPID: (1) Stivnet, stiv, sløv, lat, treg i funksjon
eller handling; tap av bevegelse eller evnen til å
anstrenge seg; følelsesløs (numb); (2) Dvale,
falle i dvale, den dvalelignende tilstanden som
oppstår pga. lav kroppstemperatur, vanligvis
under vintersøvn (Se: Dormant); det å mangle
vitalitet og energi, apatisk (apathetic) og sløv
(dull). Se: Insensitive og Stagnant.
TORQUEATE: Det å ha en krave eller ring.
TORQUE: Dreiemoment, en kraft som forårsaker
en rotasjon; kraftmomentet rundt en akse. Et
dynamometer (torquemeter) måler den kraften
som en motor produserer for å rotere et objekt,
f.eks. en dynamo eller annen elektrisk motor.
TORR: Torr, millimeter kvikksølv, en trykkenhet
brukt innen vakuumteknologi. 1 torr = ca. 1,316 x
10-3 atmosfære = 1 mm kvikksølvsøyle i et barometer (spesielt i Russisk vitenskapelig litteratur)
= 133,322 pascal. Se: Pascal.

TORSION: (1) Torsjon, dreining, tvinning, forvridning, vridning omkring lengderetningen, eller
den tilstand å ha blitt tvinnet eller vridd; (2)
Deformasjonen eller stresset som påføres et
legeme gjennom å påføre motvirkende krefter
vinkelrett på legemets akse, dvs. en ende vris i
en retning den andre enden holdes i ro eller vris i
motsatt retning. Prinsippet er brukt innen de
meget følsomme torsjonsvektene der en arm er
festet til en fiber og når en kraft eller vekt påvirker
armen vrides den inntil vridningsmomentet på
armen balanserer det i fiberen. Siden det
sistnevnte er proporsjonal med vridningsvinkelen,
kan en lese av denne gjennom en viser og
dermed beregne vekten etter at utstyret er
kalibrert. detorsion
TORSK: Brosme (Brosme brosme), fisk i
brosmefamilien (Lotidae) som skiller seg fra sine
slektninger med sin sammenhengende ryggfinne.
TURTOISE: Skilpadde; skilpadder er en orden
krypdyr (Reptilia, Chelonia, Testudines, Testudinata) på ca. 270 arter som lever både på land, i
havet og i ferskvann, verden over.
TORTICOLLIS: Halsskjevhet, stiv nakke, akutt
eller kronisk ofte smertefull tilstand, karak-terisert
ved en vedvarende kontraksjon av musklene i
nakken som tvinger hodet til og bøyes til siden
eller å vippe forover eller bakover.
TORTUOSE: Irregulært kurvet, buktet, forvridd.
TORULOSIS: Det å ha knute- eller knott-formete
utvekster. Se: Moniliform.

TORRENT: (1) Kraftig regnskyll, striregn, skybrudd, flom, syndflod (deluge); (2) Sterk strøm,
hurtigrennende, turbulent vannløp; brusende elv,
foss; (3) Ukontrollert strøm av fornærmelser,
utskjelling, eller informasjoner.

TOTAL: (1) Beløpe seg til, samlet sum, sum etter
en addisjon; (2) Komplett, fullstendig, som dekker
alt, helt, det hele.

TORRENTICOLOUS: Som lever i strie, sterke og
turbulente elvestrømmer.

TOTAL CARBON: Den totale mengde karbon i
en kjemisk substans; summen av fritt og
kombinert karbon i en jernholdig legering, spesielt stål.

TORRID: (1) Solstekt, solsvidd, uttørket, stekende solhet (hot); gir intens varme, brennende
(scorching). Torrid zone, den tropiske sonen
mellom 23,50 N og 23,50 S for ekvator (Se:
Tropical); (2) Lidenskapelig, brennende (ardent,
passionate); (3) Rask, hastig, kjapp, hurtig.

TOTAL HARDNESS: Total hardhet, et mål for
vannets innhold av to- eller flerverdige kationer
(hovedsakelig kalsium (Ca2+) og magnesium
(Mn2+), men også andre metallioner). Total
hardhet bestemmes ved titrering med EDTA
(EthyleneDiamineTetraAcetic acid; C10H16N2O8),
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et vannløselig fast stoff som bl.a. løser
kalkavleiringer, inhiberer metallioner (spesielt
Mn2+) og som også settes til visse næringsemner
for preservering og for å forhinde misfarging. Se:
Chelation.
TOTAL RANGE: Innen zoogeografi, det totale
geografiske området som et individ kan bli funnet
i gjennom alle stadier av sitt liv, inkludert også
eventuelle migrasjonsruter hos dyrene. Alle
levende arter på jorden har sitt eget unike utbredelsesområde, et område begrenset av fysiske
barrierer og klimatiske faktorer (som f.eks.
temperatur, nedbør, fuktighet, jordfuktighet og
vind). Enhver forandring i utbreddelsesområdet
utover de normale årstidsvariasjonene i disse
faktorene, vil påvirke utbredelsen til både dyrene
og plantene i området. Organismer har spesifikke
toleransegrenser for vellykket vekst, utvikling og
reproduksjon. Den geografiske størrelsen på
utbredelsesområdet er dermed gitt ut fra de
toleransegrenser som en gitt art ikke kan
overskride, og som kan være lett påvisbare dreier
det seg om fysiske barrierer som f.eks. hav når
det gjelder terrestiske arter. Se: Home range,
Range og Territory.
TOTAL WATER CONTENT: Totalt vanninnhold,
den totale mengde vann i et gitt jordsmonn,
beregnet som vekt- eller volumprosent.
TOTIPOTENT (Totipotency): (1) Totipotent,
embryonale celler før de blir irreversibelt differensierte slik at de fortsatt har potensialet til å utvikle
seg til spesialiserte celler og vev som svar på
ytre eller indre faktorer. Totipotente celler kan
utvikle seg ved riktig stimulering, til enhver
vevstype som forekommer i organismen og til
slutt, et normalt voksent individ; hvis ikke kalles
de unipotente (Se: Unipotent); (2) Differensierte
planteceller som hvis de isoleres har evnen til å
utvikle seg til en ny plante hvis de blir tilsatt et
passende vekstmedium; (3) Tokjønnet (biseksuell, hermafroditt).
TOTOMOUNT: En montering av en hel organisme (på en slide) for mikroskopiske studier. Se:
Slide.
TOURNIQUET: Årepresse, turniké, en tett
komprimert bandasje presset mot et sår for å
forhindre blødning.

TOXEMIA: Blodforgiftning, sepsis, en tilstand
med giftstoffer (toksiner) fra bakterier i blodet. Se:
Bacteremia, Septicemia og Sepsis.
TOX- (Toxi-, Toxo-, Toxico-): Prefiks som betyr
gift.
TOXIC (Toxical): (1) Giftig, gift-, toksisk, relatert
til eller forårsaket av toksiner eller andre
giftstoffer (Se: Toxin); (2) Skadelig, i stand til å
forvolde skade eller død, spesielt gjennom
kjemiske prosesser (Se: Atoxic og Poisonous);
(3) Ekstremt skadelig, risikabelt; forårsaker
ubehageligheter eller sosialt stress, sosiale spenninger.
TOXICANT: Se: Toxin.
TOXIC CHEMICAL: Giftig stoff, pesticider eller
industriavfall som forurenser omgivelsene og er
skadelige for levende organismer Se: Toxin.
Giftige kjemikalier påvirker menneskekroppen på
tre hovedmåter: (a) De kan gjennom kombinasjoner med enzymer, inhibere enzymaktiviteten,
(b) de kan kjemisk kombinere seg med
cytoplasmiske komponenter f.eks. likt karbonmonoksid som kombineres med blodets
hemoglobin og påvirker oksygentransporten til
hjernen, og (c) de kan gi sekundære effekter bare
ved sitt nærvær, f.eks. lik allergiske reaksjoner
(høyfeber) når kroppssystemer reagerer (på
pollen) med å produsere histamin. De faktorene
som bestemmer grad av påvirkning, omfatter
konsentrasjonen
av
det
giftige
stoffet,
eksponeringstiden og den aktuelle personens
eller populasjonens aktivitet, alder og helsetilstand.
TOXICITY: (1) Toksisitet, giftighet, den grad en
substans (toksin, gift) er giftig for mennesket, dyr
og planter. Akutt giftighet involverer skadelige
effekter etter én enkel eller tidsmessig kort
eksponering, subkronisk giftighet er evnen en
giftig substans har til å forårsake effekter etter ett
år, men kortere enn organismens levetid, og
kronisk giftighet er evnen en substans har til å gi
skadelige effekter over lange tidsperioder,
enkelte ganger for livstid (spesielt ved gjentatte
eller kontinuerlige eksponeringer); (2) Det
karakteristiske ved å være giftig; egenskapen
eller tilstanden å være giftig (Se: Toxigenicity);
(3) Mengden og type gift (toksin) produsert av en
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mikroorganisme; (4) Ekstremt ondartet; en ubehagelig, ondsinnet eller uvennlig, kvalitet.

TOXINOSIS: Toksinose, en sykdom forårsaket
av et toksin. Se: Toxin.

TOXICO-: Se: Tox-.

TOXO-: Se: Tox-.

TOXICOGENIC: Se: Toxigenic.

TOXOCAROSIS
(Larval
granulomatosis,
Toxocariasis, Visceral larva migrans): Toksocarose, en rundmark infeksjon hos hunder og
katter, utbredt over hele verden. Disse
rundmarkene, spolmarkene, kan også infisere
mennesket direkte, særlig barn, ved at de får i
seg embryonerte egg i jord og sand forurenset
med avføring (faeces) fra infiserte dyr. De to
vanligste artene som forårsaker toksocarose, er
hundens spolmark (Toxocara canis) og kattens
spolmark (T. cati). Infiserte barn utvikler vanligvis
ikke symptomer, men migrerende larver i lever,
lunge, hjerne og øye (retina) kan medføre hoste,
magesmerter eller lungesymptomer. Sykdom
pga. migrerende larver kalles visceral larva
migrans, øyesykdom pga. spolmark kalles ocular
larva migrans.

TOXICOLOGY: Toksikologi, giftlære, studiet eller
vitenskapen om giftstoffene (toksinene); påvisningen av giftstoffer, deres natur og effekter, de
kliniske skader de forårsaker, behandlingen av
disse og rettslige eller industrielle problemer
knyttet til giftstoffproduksjon. Se: Toxin og Xenobiotics.
TOXICOSIS: Toksikose, enhver sykdom (patologisk tilstand) hos mennesket og dyr som er
resultat av en forgiftning. Se: Toxin.
TOXIC WASTE: Giftige avfallsstoffer, faste eller
flytende kjemikalier fra industriproduksjon eller fra
andre av menneskets aktiviteter, som er giftige
for levende organismer. Se: Toxin og Waste.
TOXIGENIC (Toxicogenic): Giftproduksjon,
organismers, spesielt bakterienes, toksin produksjon, eller toksiske effekter. Se: Toxin.
TOXIGENICITY (Toxicity): Graden av giftighet
(toxigenic), evnen en infeksiøs agens (mikroorganisme) har til å produsere giftige substanser
som medfører sykdomsutvikling i en organisme.
Se: Toxicity, Toxin og Virulence.
TOXIN (Toxicant, Poison): Toksin, gift, giftstoff,
et spesifikt biologisk stoff produsert via metabolske aktiviteter hos levende organismer,
mikroorganismer, dyr eller planter, spesielt bakterier, og som vanligvis er ustabilt, men meget
giftig i kontakt med levende vev, og som typisk
sett vil indusere dannelse av antistoffer. Endotoksiner frigjøres kun når mikroorganismen
(bakterien) dør, mens eksotoksiner sekreres av
bakteriecellen til det omgivende miljø. I en kropp
utgjør toksinene antigener som normalt produserer immunresponser (anti-toksiner). En rekke
sykdommer hos mennesket skyldes produksjonen av toksiner fra patogene organismer,
disse toksinene virker ofte på et spesifikt sted i
kroppen. Hos virveldyr nedbrytes giftstoffene
enzymatisk i leveren. Se: Toxic og Toxoid.

TOXOID: Toksoid, modifisert toksin (f.eks.
gjennom formalin behandling) slik at dets giftighet
er ødelagt eller sterkt redusert, mens den
immungenetiske kraft er oppdrettholdt. Se: Toxin.
TOXOPLASMOSIS: Toksoplasmose, akutt eller
kronisk sykdom på mennesket og andre dyr som
skyldes protozoen (kokksidien) Toxoplasma
gondii som er vanlig forekommende i alle land,
men som forekommer spesielt hyppig i tropiske
områder. De normale vertene er katter og ville
kattedyr (Felis, Lynx) som er de eneste vertene
der det oocyste-produserende seksuelle stadiet
til parasitten, forekommer. Mennesket og en
rekke andre dyr, er mellomverter. Katter blir
infisert ved å spise rått kjøtt, fugl eller mus med
cyster av parasitten eller ved å få i seg oocyster
fra kontaminert jord og planter. T. gondii utvikler
seg både i det ekstraintestinale vevet og i
tarmvevet. I tarmen formerer parasitten seg og
danner biflagellate mikrogameter og makrogameter. Makrogametene befruktes in situ og en
zygote utvikles videre til en oocyste som utskilles
(usporulert) med faeces. Voksne katter er
vanligvis symptomløse. Faeces md oocyster er
infeksjonskilden for andre pattedyr (f.eks. kveg,
geit, gris og sau) og fugl. Infeksjon av mennesket
kan skje direkte med sporulerte oocyster fra
kattens faeces, gjennom å spise rått eller
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utilstrekkelig kokt kjøtt med cyster eller ved å
spise uvaskede, oocyste-kontaminerte grønnsaker. Latente infeksjoner kan vedvare i år.
Sykdommen er vanligvis asymptomatisk hos
mennesket, men kan ha alvorlige følger for
enkelte infiserte. Særlig to grupper er særlig
utsatt: Fosteret (congenital toxoplasmose) hvis
moren får toxoplasmose for første gang under
graviditeten der parasitten passerer placenta
(morkaken) til fosteret (kan gi spontanabort eller
ulike former for hjerne- eller øyeskader) eller en
alvorlig immmunitetssvekket (særlig det cellulære
immunforsvar) person, f.eks. en person med
AIDS. Reaktivering av cyster i dvale, kan da skje.
Congenital toksoplasmose er en viktig årsak til
abort hos sau.
TRACE
ELEMENT
(Essential
element,
Microelement): (1) Sporelement, et grunnstoff i
jordskorpen som forekommer i meget små
mengder (f.eks. bor, kadmium og kobolt) i motsetning til de grunnstoffene som forekommer i
større mengder (f.eks. aluminium, jern, kalium,
kalsium, magnesium, natrium, oksygen og
silicium). Noen sporelementer som molybden,
kan være skadelig for de levende organismene;
(2) Et essensielt (livsviktig) grunnstoff for normal
vekst og utvikling av en organisme og som
forekommer i meget små mengder som en
naturlig del av de levende organismers celler og
vev. Sporelementene er livsnødvendige for å
opprettholde organismenes vekst og utvikling.
Mangel på et sporelement kan resultere i
redusert vekst, fysiologiske problemer og
eventuelt også organismens død. Generelt er
sporelementene skadelige inntas de i større
mengder. Viktige sporelementer for mennesket er
bly, jern, kobolt, mangan, nikkel, sink og sølv. Se:
Essential elements.
TRACE FOSSIL: Sporfossil, en struktur i et sediment som resultat av biologiske aktiviteter i en
tidligere geologisk periode (og et indirekte bevis
på tidligere liv). Sporfossiler er fossile rester av
aktivitetene til en organisme, tilsvarende fotspor,
utgravde huler, borganger, koprolitter og
stromatolitter, istedenfor den fossile organismen
selv. Se: Coprolite, Fossil, Stromatolite og Work
of an animal.
TRACER: (1) En som sporer, følger et spor,
person hyret for å spore opp og lokalisere noe;

forespørsel sent for å spore opp noe; (2) Et
redskap brukt for sporing; (3) Innen biokjemi,
merkestoff, små mengder radioaktive isotoper
intrudusert i organismer eller andre systemer for
gjennom autoradiografi eller andre metoder, å
undersøke spesifikke biologiske eller kjemiske
prosesser; (4) Innen genetikk, fraksjonert enkeltkopi av DNA som er radioaktivt merket og brukt i
DNA-DNA hybridiseringseksperimenter; (5) Innen
hydrologi og meteorologi, merkestoffer, identifiserbare substanser (fargestoff, radioaktive
isotoper) som benyttes for å påvise retning og
hastighet til væsker eller spredningsevnen i
atmosfæren. Slike merkestoffer kan klassifiseres
etter registreringsmetode, f.eks. ved bruk av
kalorimetri, kjemiske deteksjonsmetoder, radioaktivitet og elektrisk ledningsevne (Se: Label); (6)
Spormissil, kule eller granat hvis spor i luften er
gjort synlig (f.eks. ved bruk av lys, røk) for å
bedre innsiktningen.
TRACER POPULATION: Se: Indicator host.
TRACH- (Trache-, Tracho-): Prefiks som betyr
pipe, rør.
TRACHEA (Trachaea): (1) Hos mennesket,
trakea, luftrør, det indre røret eller kanalen hvor
luft inntas for respirasjonen og som ofte er forsynt
med ringformede forsterkninger (for ikke å klappe
sammen). Hos virveldyr med lunger som puster
luft, er trakea det ene røret som går fra
strupehodet i svelget og deler seg i to bronchier
(Se: Pharynx). Luftrøret er forsynt med en ciliert,
mukøs membran som frakter partikler og støv
tilbake mot munnen slik at de kan harkes opp,
spyttes eller svelges; (2) Virvelløse terrestriske
dyr kan ha mange trakeer. Hos insektene er
trakeene, luftrørene som går fra luftehullene
(spiraklene) i det ytre skjelettet og inn til de
forskjellige organene i kroppen noe som muligjør
utveksling av oksygen og karbondioksid med
omgivelsene (kalles tilsammen det trakeale
system).
TRACHEOPHYTE: Karplante, ethvert medlem av
planter som har karvev (ledningsvev), vaskulært
vev som frakter vann og næringsstoffer i
plantestenglene. (Ledningsvev forekommer kun
hos de avanserte landplantene (karplantene) der
harde vedrør kun forekommer hos frøplantene;
f.eks. moser mangler ledningsvev.)
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TRACHOMA: Trakom, øyesykdom som kan gi
blindhet. Trakom skyldes en intracellulær parasitt, den Gram-negative bakterien Chlamydia
trachomatis, som i naturen kun infiserer
mennesket; infeksjonen skjer via kontaminasjon.
Se: Chlamydiosis.
TRACHYCHROMATIC: Det å oppta farge sterkt.
TRACT: (1) Trakt, egn, strøk, strekning, landområde uten nærmere definert utstrekning (men
ofte et større område); (2) Et system av
kroppsdeler eller organer som samspiller i
utførelsen av en bestemt kroppsfunksjon; en
hovedpassasje i kroppen (alimentary tract), eller
avlange, anatomiske regioner eller strukturer
(som nervefibre); (3) En tidsperiode.
TRADEGY OF COMMONS: Allmenningens
tragedie, tittelen på et essay av humanøkologen
Garret Hardin i 1968. Han viste at enhver ressurs
som er alles eiendom (a commons) kan bli
forbrukt da hver forbruker forsøker å øke sin
egen profitt på bruk av ressursen. Profitten er
den enkeltes, men kostnadene deles av alle.
Derfor, for alle brukerne, vil fordelene ved økt
utnyttelse oppveie kostnadene helt til den delte
ressursen er uttappet, og da vanligvis plutselig og
til et nivå som ofte forhindrer enhver videre
utnyttelse for de enkelte profitørene.

i disse områdene (stillebeltet). Når den oppadgående luften når tropopausen strømmer de
videre horisontalt mot polene. Men rundt 30oN og
30oS er luften så avkjølt (og relativt tørr da fukten
er regnet ut ved ekvator) at den synker ned mot
bakken under dannelse av subtropiske høytrykk
(høytrykksbeltet) før den strømmer tilbake mot
ekvator området. Med andre ord, mellom 30oN og
30oS strømmer luft mot ekvator nær bakken og
mot polene i høyden. Se: Coriolis effect og
Westerlies.
TRADITIONAL: Tradisjonell, sedvanemessig,
relatert til eller i samsvar med tradisjonene; som
alltid har blitt utført på samme måte. Tradisjon
(tradition) refererer til den kulturelle arven, overførselen av ervervede eller lærte adferdsmønstre
fra generasjon til generasjon. Både dannelsen og
opprettholdelsen av enhver kultur er avhengig av
tradisjonsbunden adferd. Kulturell overførsel av
informasjon er forskjellig fra genetisk overførsel
av informasjon ved sitt potensiale for nesten
ubegrenset rask spredning til et nesten ubegrenset høyt antall mottagere. Se: Meme.
TRAIL PHEROMONE: Spor feromon, kjemisk
substans som avsettes som et sportegn av et
individ og som kan sanses og følges av et annet
individ av samme art.

TRADE-OFF: Tradeoff, enhver situasjon da en
økning av noe medfører en reduksjon av noe
annet. For eksempel forekommer fysiologisk
tradeoff når to prosesser konkurrerer om bruken
av materie eller energi innen en organisme;
mikroevolusjonær tradeoff forekommer når seleksjonen for en karakter eller karaktertrekk, reduserer verdien av en annen karakter eller
karaktertrekk.

TRAINING: (1) Tilstanden å være trenet; (2)
Prosessen eller rutinen hos en som trener;
kunnskapen, dyktigheten eller erfaringen som er
oppnådd hos en som trener; (3) Trening,
oppdragelse, opplæring, forskjellige metoder for
læreprosesser hos mennesket eller dyr (dressur
kontrollert av mennesker). Slike treningsteknikker
er brukt for å etablere en ønsket adferd eller
fjerne en uønsket ved hjelp former for henholdsvis belønning og straff (Se: Conditioning, Reinforcement og Shaping).

TRADE WIND: Passatvind, de dominerende
vindene som blåser kontinuerlig fra de subtropiske høytrykkene mot ekvator fra en relativ
konstant retning, fra nordøst på den nordlige
halvkule (nordøstpassaten) og fra sørøst på den
sørlige halvkule (sørøstpassaten). Passatvindene
er mer utpregede over hav enn over land. Disse
vindene spiller en avgjørende rolle i atmosfæresirkulasjonen på jorden og utgjør en viktig del av
planetens vindsystem. De stigende luftstrømmene over ekvator medfører lavtrykk og rolig vind

TRAIT (Character, Phene): (1) Karakter, karakteregenskap, karaktereiendommelighet, karakteristisk fenotypisk karakteristikk (morfologisk,
fysiologisk, adferdsmessig) ved en spesiell
organisme, genetisk bestemt og ofte assosiert
med uttrykket av et spesielt gen eller gen
kompleks (Se: Character og Phene); (2) Et
ansiktstrekk, egenskap eller funksjon som skiller
en gitt person eller dyr fra andre. Se: Quality.
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TRAJECTORY: (1) Bane, kurven et legeme
(komet, planet, prosjektil, rakett) beskriver i
rommet (verdensrommmet, luften) eller vil følge
på bakgrunn av gitte krefter; (2) En valgt eller gitt
kurs; linjen, veien eller progresjonen en utvikling
tar; (3) Innen matematikk, en kurve eller overflate
som kutter alle andre i en gitt gruppe av kurver
eller overflater, i samme vinkel.
TRAMP (Tramp species): (1) Omstreifer, landstryker, reise som en fant; streife om målløst til
fots (hike); (2) Vandrer, dyreart med en effektiv
form for spredning og derfor med stor geografisk
utbredelse; (3) Traske, labbe, gå, trå eller skritte
tungt og høylytt; tråkke eller stampe på.
TRANCE: (1) Transe, ekstase, henrykkelsestilstand, en søvnaktig tilstand lik hypnose med tapt
eller nedsatt sensorisk og motorisk aktivitet; (2)
Sjokk, bevisstløshet, halvbevisst tilstand mellom
søvn og våkenhet (stupor, daze); (3) Dagdrømming, tankespredthet (abstraction); (4) Elektronisk musikk karakterisert ved (hypnotiske) raske
gjentagende rytmer og lyder.
TRANQUIL: (1) Rolig, stødig og stabil; (2) Fritt
for uro og forstyrrelser; (3) Fritt for sinnsbevegelser, angst og rastløshet.
TRANS. NOV. (Translatio nova): Forkortelse
for: Ny overføring.
TRANS-: (1) Trans-, prefiks som betyr gjennom,
over, på den andre siden av; (2) Innen biokjemi,
prefiks som angir isomere hydrokarboner der
radikalene befinner seg på motsatt side av
ringen; (3) Innen genetikk, mutasjoner i to nært
koblede gener på hvert av de homologe
kromosomene i motsetning til ved en cis konfigurasjon. Se: Cis.

sider av Atlanterhavet; (3) Relatert til eller som
befinner seg på andre siden av Atlantehavet.
TRANSCEIVER: Sender eller mottager(apparat),
eller en radio sender-mottager der mange av de
samme komponentene benyttes både for sending
og mottaging; walkie talkie.
TRANSCEND: (1) Overskride, heve seg over,
overgå grensene for, være større enn; overkomme; (2) Å eksistere ovenfor, utenfor og uavhengig av universets materielle eksistens.
TRANSCONJUGANT: Bakteriecelle som har
mottatt genetisk materiale fra en annen bakterie
gjennom konjugasjon. Se: Conjugation.
TRANSCONTINENTAL: Som går fra Atlanterhavet til Stillehavet; som strekker seg over eller
går over et kontinent.
TRANSCRIBE: (1) Skrive av, skrive ut, skrive
ned, renskrive, opptegne, registrere; (2) Overføre
tanker, tale eller data til skrift eller trykket form;
overføre data fra en database til en annen; (3)
Oversette, skrive eller trykke fremmede karakterer eller forkortelser til ordinære karakterer, ord
eller setninger; (4) Innen genetikk, å forårsake
genetisk transkripsjon av DNA; syntetisere RNA
ved hjelp av en templett av eksisterende DNA
(eller motsatt) slik at den genetiske informasjonen kopieres.

TRANSAMINASE: Transaminase, enzym som
katalyserer overførselen av en amino-gruppe fra
et molekyl til et annet, noe som er en viktig
prosess ved syntese av aminosyrer.

TRANSCRIPT: (1) Transkript, gjenpart, utskrift,
avskrift, skrevet eller trykket kopi av et materiale
som opprinnelig er presentert et annet sted; (2)
Et offisielt, rettslig (juridisk) legalt kopi (ofte
publisert); (3) Rulleblad, offisielt dokument som
viser en students eller persons arbeid, kursene
tatt og gradene som er oppnådd; (4) Bilde,
avbildning, et kunstnerisk produsert kopi; et
illustrert kopi; (4) Innen genetikk, en RNA eller
DNA sekvens som er transkribert fra henholdsvis
en DNA eller RNA templett; det første produktet
av den genetiske transkripsjonen (RNA transkript) som etter bearbeiding gir opphav til det
modne mRNA. Se: mRNA, RNA processing og
Transcription.

TRANSATLANTIC: (1) Transatlantisk, som
krysser eller strekker seg over Atlanterhavet; (2)
Relatert til eller som involverer land på begge

TRANSCRIPTASE: Transkriptase, generell term
for polymeraser som katalyserer dannelsen av
nukleinsyrer; DNA avhengig RNA polymerase

TRANSAD: Nært relaterte organismer adskilt av
en miljømessig barriere.
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som er ansvarlig for transkripsjonen av rRNA,
tRNA og mRNA fra en DNA templett. Se:
Polymerase og Reverse transcriptase.
TRANSCRIPTION (Gene transcription, Genetic
transcription): (1) Transkripsjon, omskrivning,
avskrift, utskrivning, overføring; en skrevet eller
trykket versjon av noe (Se: Transcript), eller selve
handlingen, prosessen å transkribere noe (f.eks.
innen musikk, tilpasse en komposisjon; innen
språkvitenskap (lingvistikk), overføre lyd til
symboler, innen radio/TV, ta et opptak); (2) Innen
genetikk, prosessen å danne et (komplementært)
mRNA molekyl ved hjelp av et DNA molekyl som
templett for overføring av genetisk informasjon
som det første steg i å uttrykke et gen i form av
aminosyre sekvenser i et protein. Prosessen som
foregår i kjernen til alle levende celler, omfatter
omskrivningen av genetisk informasjon (nukleotid
sekvenser) fra et dobbelttrådet DNA-molekyl til
en enkelttrådet komplementær RNA sekvens
(RNA primary transcript) ved hjelp av RNA
polymerase. Resultatet er et transkript av den
genetiske informasjonen som var kodet i en
enkelt tråd av DNA. Med andre ord, en
transkripsjon som medfører en syntese av en
RNA-tråd (precursor RNA) hvor ribo-nukleotid 5'trifosfater (rNTP) basepares sekvensielt med
nukleotider i en templett-tråd og blir polymerisert i
5' → 3' retningen fra en DNA-tråd (som løper i
antiparallell retning: 3' → 5') under påvirkning av
RNA polymerase. Gjennom en RNA prosessering
(splicing, polyadenylation, capping) dannes det
modne, endelige mRNA, dvs. DNA sekvensene
som koder for proteiner (de strukturelle genene
(cistrons) hos eukaryoter), blir først transkribert til
et heterogent kjerne-RNA (HnRNA) som først
etter at de innskutte intronene (som ikke kodes)
fjernes, gir det endelige mRNA produktet. Hos
prokaryoter i motsetning til eukaryoter, er
levetiden til mRNA meget kort og transkripsjonen
av mange gener kan raskt slås av og på som
umiddelbare svar på forandringer i omgivelsene;
mRNA syntese mekanismene varierer også. Hos
prokaryoter danner genene som koder for
enzymene i en metabolsk reaksjonskjede, et
operon, hvis transkripsjon reguleres gjennom en
enkel kontroll mekanisme. Hos eukaryotene der
transkripsjonen produserer en kopi av en
kontinuerlig DNA-sekvens, er kopieringen
avhengig av et spesifikt startpunkt, at kopieringen
blir korrekt utført og et spesifikt sluttpunkt. Start-

og sluttpunktene for transkripsjonen, er viktige
kontrollpunkter for gen uttrykningen. Transkripsjon viser også til dannelsen av et enkelttrådet
DNA fra en RNA templett ved hjelp av enzymet
revers transkriptase. Se: Genetic code, Genetic
transcription, Protein synthesis, Reverse transcriptase og Translation.
TRANSCRIPTIONAL CONTROL: Innen genetikk, transkripsjonskontroll, det første nivå av
kontroll med gen uttrykningen hos eukaryoter. På
dette nivået avgjøres om et gen skal eller ikke
skal bli transkribert, dessuten også selve
hastigheten på prosessen. Se: Processing
(control), Transcript og Transcription.
TRANSCRIPTIONAL-CONTROLLING
SEQUENCE: Innen genetikk, en base-par sekvens som
forekommer ved begynnelsen og slutten av hvert
gen og som er involvert i reguleringen av gen
uttrykningen. Se: Transcript, Transcription og
Translation regulation.
TRANSCRIPTIONAL
REGULATION:
Innen
genetikk, transkripsjons regulering, reguleringen
av gen aktivitetene og transkripsjonen ved å
kontrollere dannelsen av RNA fra DNA gjennom
å fremme eller forhindre bindingen av RNA
polymerase til et DNA. Reguleringen kan skje på
mange måter, fra å kontrollere antall kopier av
RNA som transkriberes til en temporær kontroll
etter genet er transkribert. Se: RNA polymerase,
Transcript og Transcription.
TRANSCRIPTION ERROR: Innen genetikk, transkripsjonsfeil, en feil i transkripsjonen av genetisk
informasjon. Se: Transcript og Transcription.
TRANSCRIPTION FACTOR: Innen genetikk,
transkripsjonsfaktor, et protein som (vanligvis)
binder seg til DNA og regulerer genuttrykningen
gjennom å fremme eller undertrykke selve
transkripsjonen, dvs. ved å øke eller redusere
graden av binding av RNA polymeraser til DNA
molekylet
under
transkripsjonsprosessen.
Transkripsjonsfaktorer kan være generelle og
påvirke alle (eller mange) av genene i forskjellige
vev, eller være vevsspesifikke og aktivere
genene i kun en gitt vevstype. Se: Transcript og
Transcription.
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TRANSCRIPTION INITIATION: Innen genetikk,
transkripsjonsinitiering, en prosess der en RNA
polymerase gjenkjenner en spesifikk DNA
sekvens (promotor) og setter i gang en genetisk
transkripsjon og syntese av en RNA kjede.
Reguleringen av starten på en transkripsjon, er et
fundamentalt trinn i en gen uttrykning. Se:
Promoter, Transcript, Transcription og Transcription termination.
TRANSCRIPTION START POINT (Transcript
start site): Innen genetikk, transkripsjonsstartpunkt, posisjonen på et DNA molekyl der det
første nukleotidet blir inkorporert i et transkript.
Se: Nucleotide, Transcript og Transcription.
TRANSCRIPTION TERMINATION: Innen genetikk, transkripsjonsavslutning, prosessen som
stopper den genetiske transkripsjonen ved 3'enden på genene eller operonene. Se: Transcript, Transcription og Transcription initiation.
TRANSCRIPTION
TERMINATOR
(SEQUENCE): Innen genetikk, transkripsjonsterminator,
en regulatorisk DNA-sekvens ved slutten (3'enden) av et gen eller operon som gjenkjennes
av en RNA polymerase og signaliserer stopp i
transkripsjonen og derfor spiller en sentral rolle i
gen uttrykningen. Se: RNA polymerase, Transcript og Transcription.
TRANSCRIPTOME: Innen genetikk, transkriptom, settet (eller den totale sum) av alle mRNA
molekyler som uttrykkes av genene i en celle
eller populasjon av celler. Se: mRNA, Transcript
og Transcription.
TRANSCRIPTON UNIT (Unit of transcription):
Innen genetikk, transkripsjonsenhet, DNA
sekvens definert gjennom grensene for transkripsjon, dvs. hvor en transkripsjon starter
(initieres) og avslutter (termineres). Det RNA som
en transkripsjonsenhet danner, utgjør det primære RNA transkript. En transkripsjonsenhet kan
omfatte ett gen eller flere relaterte gener som
uttrykkes sammen (Se: Operon), og omfatte flere
promoterer av forskjellig styrke og regulatoriske
egenskaper, og også også kode for forskjellige
gen produkter (complex transcription unit). Se:
Promoter, Transcript og Transcription.
TRANSDIFFERENTIATION: Se: Metaplasia.

TRANSDUCING PHAGE: Bakteriofag (virus)
som ved en feil har inkorporert en del av
bakteriens DNA i sin hodedel stedenfor fagens
eget DNA.
TRANSDUCTION: (1) Transduksjon, omformingen av en form for energi til en annen form av
energi; (2) Signal transduksjon, omformingen av
visse stimuli gitt en reseptorcelle, til elektriske
nerveimpulser; (2) Innen genetikk, en mekanisme
for overførsel av genetisk materiale mellom celler
(spesielt bakterier) ved hjelp av et bakteriofag,
dvs. virus partikkel. Det genetiske materialet som
overføres til mottager cellen (the recipient) fra en
giver celle (the donor) ved hjelp av et bakteriofag, kan omfatte kromosomalt DNA eller plasmid
DNA. Fenomenet transduksjon ble først
observert innen bakteriofag - bakterie systemer,
men har senere også blitt påvist hos visse virus
(familien Retroviridae) som infiserer eukaryotiske
celler. Se: Protosexual og Transformation.
TRANSDUSER: Transduser, apparat for å omforme ikke-elektriske signaler (fysiske størrelser,
f.eks. trykk, lysstyrke) til elektriske signaler (eller
vice versa), der variasjonene i det elektriske
signalet er en funksjon av den inngående styrken
på signalene. Transdusere benyttes som måleinstrumenter innen f.eks. de elektroakustiske områdene knyttet til grammofoner (pick-ups), mikrofoner og høytalere.
TRANSECT: Innen økologi, transekt, et geografisk mindre område, belte (belt transect) eller
linje (line transect) i et større område, som
undersøkes kontinuerlig eller ved visse tidsintervaller. Observasjonene som gjøres i transektet, kan omfatte registreringer av bestemte
økologiske parametre, spesielle arter, dyregrupper eller artsmangfoldet totalt. Dataene
benyttes deretter som referansegrunnlag for
situasjonen i det totale området. Progressive
forandringer i det større området kan da lettere
påvises gjennom denne mindre arbeids- og
tidskrevende soneringen, kartleggingen, i belteeller linjetranssekter. Geografer bruker også
transsekter til å demonstrere den romlige
fordeling mellom vegetasjon, jord og det topografiske relieff. Se: Quadrate.
TRANSECTION (Transverse section): Snitt,
tverrsnitt; kuttet på tvers.
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TRANS FATTY ACIDS (Trans fat, Transunsaturated fatty acids): Transfettsyrer, transfett, umettet fett som som forekommer naturlig i
mindre mengder i kjøttvarer (spesielt drøvtyggere) og melkefett. Transfett har blitt
industrielt produsert for bruk i margarin og
snacks. Fett inneholder lange hydrokarbonkjeder
som kan være umettet (dvs. har dobbeltbindinger) eller mettet (dvs. mangler dobbeltbindinger). Generelt har umettet fett cis- i
motsetning til trans-konfigurasjoner. Mettet felt
har bedre egenskaper da det smelter ved 30 –
40oC ved siden av å øke matens levetid. Umettet
fett er spiselig, men er kjent for å øke risikoen for
avleiringer i blodårene (koronar hjertesykdom)
ved å øke nivåene av det dårlige kolesterolet
(LDL), senke nivået av det gode kolesterolet
(HDL), øke mengden triglyserider og fremme
systemiske inflammasjoner. Mange land har
innført restriksjoner på mengden av transfett,
umettet fett, brukt i mat.

TRANSFER DNA (T-DNA): T-DNA, refererer til
det overførte DNA i en kreftinduserende (Ti)
plasmid hos visse bakterier (som Agrobacterium
tumefaciens og A. rhizogenes). T-DNA overføres
fra en bakterie inn i vertsplantens kjerne DNA
genom. T-DNA overførsel ved hjelp av Agrobacterium er en meget brukt metode innen
bioteknologi. Se: Biotechnology.

TRANSFECTION: Transfeksjon, introduksjon av
en sekvens fremmed DNA eller RNA i en
eukaryotisk celle via en virusinfeksjon og den
videre innlemmelse av det genetiske materialet i
mottagercellens kromosomale DNA slik at det
kan overføres til avkommet. Transfeksjon
refererer også til opptak av nakne, isolerte og
rensete nukleinsyrer i en eukaryotisk celle
gjennom diverse kjemiske og fysiske metoder
(Se: Transformation), eller opptaket av DNA fra
et bakteriofag i en bakteriecelle. Se: Convection.

TRANSFERED NAME: Se: Nomen translatum.

TRANSFER: (1) Overføring, forflytting, overdraging, omstigning, overgang, avståelse; (2)
Overføre, forflytte, overdra, forvandle, bytte,
skifte, passere fra et sted til et annet; (3) Innen
systematikk, forandringen av posisjonen til et
takson.
TRANSFERASE: Transferase, enhver klasse av
enzymer som katalyserer overførselen av
spesifikke, funksjonelle kjemiske grupper (som
fosfat, amin (derivater av ammoniakk), metyl eller
en glykosyl gruppe) fra et molekyl (donor) til en
annen molekyl (acceptor). Omfatter også løselige
proteinfaktorer som aminoacyltransferase som er
nødvendig ved siden av bl.a. aminoacyl-tRNA, for
å forlenge en polypeptid kjede i cellenes proteinfabrikker (ribosomene) hos pattedyr. Se: Ribosome.

TRANSFER ELEMENT: Se: Fertility factor.
TRANSFER
ENZYME:
Overføringsenzym,
refererer til enzymene som er ansvarlige for
korrekt overførsel av aminosyrer fra tRNA til det
voksende polypeptid på et ribosom. Se: Ribosome.
TRANSFER FACTOR: Se: Elongation factor og
Fertility factor.
TRANSFER HOST: Se: Paratenic host.

TRANSFERRIN: Transferrin, ethvert i en familie
av plasmaproteiner (β-globulin gruppen) som
forekommer i blodserum hos mennesket og
andre virveldyr og kan binde seg til og
transportere jern til leveren for lagring eller til
celler i benmargen for produksjon av røde
blodlegemer.
TRANSFER RNA (tRNA): tRNA, en klasse av
relativt små RNA molekyler (70 – 90 nukleotider)
som transporterer aminosyrer i cytoplasmaet til
ribosomene for inkorporering i den voksende
polypeptidkjeden under translasjonen av mRNA.
Se: mRNA, Reverse transcription, Ribosome og
tRNA.
TRANSFORM: (1) Transformere, omforme, omdanne, forandre seg markert i tilsynekomst eller
form; (2) Gjennomgå eller gjøre en markert
forandring i funksjonen, naturen eller tilstanden
av noe (convert); (3) Forandre spenningen i en
elektrisk krets; (4) Innen matematikk, forandre
formen av et uttrykk, f.eks. transformere en
ligning til en enklere form; korrespondansen
mellom elementene i to mengder eller geometriske objekter (f.eks. kontinuerlige transformasjoner, lineære transformasjoner, ortogonale transformasjoner, punkttransformasjoner).
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TRANSFORMANT: Innen biologi, en celle (f.eks.
bakterie, plante, sopp, gjærsopp) som har fått
introdusert fremmed (ekstracellulært) DNA og
som uttrykker de genene som er kodet i det; den
genetiske rekombinanten som er dannet ved en
transformasjonsprosess. Se: Transformation.

homolog karakter (polariteten i utviklingen er ikke
nødvendigvis alltid bestemt).

TRANSFORMATION: (1) Transformasjon, en
tilstand av markert forandring i naturlige eller
menneskeskapte systemer, og vanligvis til det
bedre; (2) Metamorfose, en omfattende forandring i kroppsstrukturen i løpet av et dyrs livssyklus (Se: Metamorphosis); (3) Innen biologi:
Genetisk forandring av en (bakterie)celle gjennom introduksjon av fremmed DNA (donor DNA,
spesielt plasmider, Se: Plasmid), eller en nedarvbar modifisering av en celle fra det normale til
ondartet tilstand. Enkelte arter bakterier kan ta
opp eksternt DNA (donor DNA) som kan være et
plasmid (Se: Plasmid), fragment av et kromosom
(fra en relatert bakteriestrain) eller et virus
(bakteriofag, Se: Bacteriophage) og slik bli
antibiotisk resistent. Genetiske forandringer kan
også induseres ved hjelp av visse kjemiske eller
fysiske metoder. Transformasjoner assosiert med
virus infeksjoner, kan omfatte økt cellevekst og
redusert kontakt med nabocellene, lik de
forandringer som oppstår under tumor dannelser;
slike transformerte celler er ofte ondartede
(maligne; Se: Genetic transformation og Malign).
Eukaryotiske celler eller celler i vevskultur, kan
også gjennomgå permanente, nedarvbare
forandringer (transformed phenotypes)og danne
kreftceller med ukontrollert celledeling, forandringer som kan være forårsaket av carcinogener
eller onkogener (Se: Carcinogens, Cell transformation, Oncogenic virus, Transduction og
Transfection); (4) Innen statistikk, matematisk
forandring av variable størrelser for å forenkle
kalkulasjoner, for å transformere tilfeldige
variable størrelser til en normalfordeling eller
prosessen der et uttrykk, funksjon eller figur
omformes, transformeres til en annen med
samme verdi; (5) Innen fysikk, induserte eller
spontane forandringer av et grunnstoff til et annet
gjennom kjerneprosesser.

TRANSFORMED CLADISM: Se: Cladistic method.

TRANSFORMATION SERIES: Innen kladistikk,
transformasjonsserier, en rekke eller serie (tre
eller flere) karakterer eller karakteruttrykk
arrangert etter økende grad av apomorfi (Se:
Apomorphy); evolusjonær utvikling og trend i en

TRANSFORMED:
Transformert,
forvandlet,
omdannet, det å ha gjennomgått en transformasjon. Se: Transformation.

TRANSFORMER: Transformator, trafo, elektrisk
maskin eller et utstyr (uten bevegelige deler) som
overfører elektrisk kraft (vekselstrøm) fra et
spenningsnivå til ett eller flere andre spenningsnivåer ved hjelp av elektromagnetisk
induksjon. Metoden benyttes for å tilpasse
korrekt spenning (volt (U), differansen mellom to
elektriske potensialer) i det elektriske ledningssystemet som løper fra en kraftstasjon til en
forbruker (overføringsnettet). Spenningsnivået er
høyt der avstandene er lange, lavere lokalt.
TRANSFUSION: (1) Transfusjon, intravenøs
overføring mellom individer av væske (blod eller
blodprodukter, plasma, serum, glykose eller en
saltblanding) inn i blodsirkulasjonen gjennom en
vene eller arterie (Se: Blood group); (2) Noe som
er overført (transfused).
TRANSGENATION: Se: Point mutation.
TRANSGENE: Transgen, gen som er tatt fra en
organisme og overført til en annen organisme slik
at det replikeres som del av den andre organismens genom. Se: Transgenic.
TRANSGENIC (Transgenic organism): Transgenisk, en organisme hvis genom (DNA) er
forandret gjennom å ha blitt tilført naturlig eller
kunstig, genetisk materiale fra en annen art;
genetisk modifisert organisme gjennom tilførsel
av eksternt DNA (exogenous gen) som kan
uttrykkes. Se: Transgene.
TRANSGENOSIS: Transgenose, kunstig overførsel av genetisk informasjon fra en art (f.eks. en
spesifikk bakterie) til en urelatert art (f.eks. en
eukaryot plantecelle) der gen materialet opptas
og fenotypisk manifesteres. Se: Transduction.
TRANSGRESSION: (1) Overtredelse, forseelse,
krenkelse av et prinsipp, plikt eller lov; lovbrudd
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eller forbrytelse (an offence); (2) Overstige,
overskridelse av gjeldende grenser eller begrensninger; (3) Innen geologi og strategrafi, transgresjon, fremrykningen av havet (eller isbreer)
over land, enten på grunn av økning i selve
havnivået, senkning av strand- eller landmasser
(eller en kombinasjon av dette) eller en eller
annen forandring i sedimenteringsforholdene (Se:
Regression) som medfører avsetninger, avleiringer av marine lag over terrestriske lag (eller
grunnfjell, klipper) (Se: Isostasy, Stratum og
Eustasy); (2) Innen biologi, tilsynekomsten i en
generasjon (f.eks. F2 eller i en tilbakekrysning) av
én eller flere individer eller genotyper som faller
utenfor variasjonsbredden som definert av
foreldrene (F1 generasjonen) med tanke på én
eller flere karakterer.
TRANSGRESSIVE: (1) Det å bryte eller gå utover visse sosiale eller moralske grenser; (2)
Innen biologi, transgressiv, arter som forekommer i flere samfunn; (3) Innen geologi,
relatert til transgresjon, (uheldig) overlapping av
strata på grunn av spesielt marine oversvømmelser (Se: Stratum og Transgression).
TRANSIENCE: Ustadighet, kvaliteten eller tilstanden å være flyktig, vare kun en kort tid
(transitoriness). Se: Transient.
TRANSIENT (Evanescent, Short-lived, Transitory): (1) Forbigående, flyktig, forgjengelig,
kortvarig (transitory), av kort varighet (impermanent); passere raskt inn og ut av eksistens,
tilværelsen; (2) Passere gjennom et sted med
kun et kort opphold (sojourn); (3) Det å oppholde
seg eller arbeide på et sted kun en kort tid; (4)
Innen systematikk, et stadium i en arts fylogeni
(Se: Passage).
TRANSIENT POLYMORPHISM: Transitorisk
eller forbigående polymorfisme, tilsynekomst i et
gitt gen locus i en populasjon av alternative
alleler, der alleler progressivt erstattes av andre
alleler; genetisk polymorfisme som opptrer når en
form er iferd med å erstatte en annen form på
basis av naturlig seleksjon. Se: Polymorphism,
Balanced polymorphism og Transient.
TRANSIENT TRANSFECTION: Transitorisk
transfeksjon, DNA som overføres til celler i kultur,
men som ikke integreres i cellens genom og vil

kun eksistere for en kort tid (to til tre dager). Se:
Transfection og Transient.
TRANSILIENCE MECHANISMS OF SPECIATION: Innen biologi, artsdannelsesmekanisme
som omfatter forandringer i selve den genetiske
konstitusjonen, som polyploidi. Se: Polyploidy.
TRANSISTOR: (1) Transistor, elektronisk utstyr
som benyttes til å kontrollere strømmen i
elektriske kretser og som vanligvis består av en
halvleder (f.eks. metallet germanium, atomnummer 32, eller halvmetallet silisium, atomnummer
14) med i det minste tre elektriske kontakter
(elektroder). Slike transistorer er små, robuste og
billige enheter som behøver liten tilførsel av
spenning for å fungere. Transistorer ble
oppfunnet i 1948; (2) Transistor radio, en
(bærbar) radio med transistorer istedenfor radiorør.
TRANSITION: (1) Overføring, overgang, en forandring (change) fra en tilstand til en annen (som
vanligvis medfører markerte fysiske forandringer); (2) Innen biologi, evolusjon, en evolusjonær utvikling fra en form eller stadium til en
annet; (3) Innen genetikk, en type mutasjon som
involverer erstatningen i DNA (eller RNA) av en
pyrimidin eller et purin med en annen tilsvarende
(Se: Substitution). En slik omskiftning (Se:
Transition mutation) kan reverseres spontant (Se:
Base-pair substitution); (3) Innen fysikk, plutselig
forandring mellom to av energinivåene til et atom
eller atomkjerne. Utsendes en alfa- eller betapar-tikkel, kalles overgangen en transformasjon.
TRANSITIONAL FORMS: Overgangsformer,
refererer til organismer som betraktes som
overgangsformer mellom arter eller grupper i en
geologisk utviklingsrekke. Da evolusjonen ikke
foregår i trappetrinn, men heller som et forgrenet
tre som sender skudd i forskjellige retninger, er
gode overgangsformer mellom arter eller grupper
vanskelig å påvise.
TRANSITIONAL LOAD: Se: Substitutional load.
TRANSITION
ELEMENTS:
Overgangselementer,
overgangsgrunnstoffer,
innskuddsmetaller, et sett av metalliske grunnstoffer i dblokken (3 til 12) i det periodiske system. I disse
grunnstoffene er elektronskallet innenfor valens-
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skallet (det ytterste elektronskallet i et atom der
valenselektronene befinner seg), bare delvis fyllt.
Innskuddsmetallene er alle harde metaller,
danner fargede forbindelser, stabile komplekse
ioner, er gode ledere for varme og elektrisitet og
har høye smelte- og kokepunkt. Innskuddsmetallene inngår i en rekke enzymer.
TRANSITION MUTATION (Transition substitution): Overgangsmutasjon, en spesifikk type av
base mutasjon (substitusjon) der et purinpyrimidin base-par erstattes med et annet purinpyrimidin base-par, eller et pyrimidin-pyrin basepar erstattes med et annet pyrimidin-purin basepar. Se: Transition og Transversion.
TRANSITION TEMPERATURE: Overgangstemperatur, den temperaturen da det skjer en
faseforandring, dvs. temperaturen enten ved
frysepunktet, kokepunktet eller sublimeringspunktet. Man kan også snakke om en overgangstemperatur når en substans blir superledende.
TRANSITION ZONE: Innen biologi, overgangssone, kontakt eller integrasjonssone mellom
populasjoner noe som kan skyldes en lokal
differensiering av en populasjon (primær overgangssone) som ved klinal og stasipatrisk
artsdannelse, eller på grunn av en sekundær
kontakt mellom populasjoner (sekundær overgangssone) som ved allopatrisk artsdannelse.
Se: Allopatry, Cline, Speciation og Stasipatry.
TRANSITORY: Se: Transient.
TRANSLATION (Genetic translation, Protein
synthesis): (1) Gjengivelse, oversettelse,
translasjon fra et språk til et annet, eller en
forandring fra en form til en annen (conversion);
(2) Forflytning, overføring, prosessen å forflytte
noe fra et sted til et annet; (3) Innen genetikk,
proteinsyntesen, syntesen av proteiner basert på
mRNA templetter; prosessen der sekvenser av
nukleotid-tripletter i budbringer RNA (mRNA)
dekodes under translasjonen for å danne en
spesifikk sekvens av aminosyrer under syntesen
av polypeptider og proteiner. Med andre ord,
sekvenser av nukleotid tripletter som oversettes i
ribosomene (som består av rRNA og proteiner) i
cellens cytoplasma, til de korresponderende
aminosyresekvensene i en polypeptid eller

protein kjede. Prosessen involverer mRNA, tRNA
ved siden av mange mindre proteiner. Hos
eukaryotene vandrer det modne mRNA ut av
kjernen til cytoplasmaet der den videre
prosessen, som nevnt, foregår i ribosomene.
Mange ribosomer festes til et enkelt mRNA
molekyl under dannelse av et poly(ribo)som.
Polysomer forekommer også i prokaryoter og i
kloroplastene hos eukaryoter. Hver triplett av
nukleotider (sekvens på tre baser i mRNA, transkribert fra DNA i cellekjernen; Se: Codon),
spesifiserer én aminosyre. Men det er ingen
direkte interaksjon mellom en kodon og aminosyren den representerer. Prosessen knyttes
sammen gjennom tRNA der hver aminosyre
bindes til et spesifikt molekyl av tRNA som
deretter bringer inn aminosyrene; det finnes i det
minste én unik, spesifikk, tRNA for hver av de 20
aminosyrene som proteinene er bygget opp av.
Aminosyren som bindes til det spesifikke tRNA,
danner et såkalt aminoacyl-tRNA. Baseparingen
skjer deretter mellom det passende kodonet i
mRNA og antikodonet i aminoacyl-tRNA, noe
som medfører at aminosyren festes på rett plass i
den voksende polypeptidkjeden på ribosomene.
Den genetiske translasjonen starter på aminoenden av polypeptiden, mRNA leses fra 5'-enden
til 3'-enden på en slik måte at ribosomet beveger
seg langs mRNA tre nukleotider om gangen.
Polypeptid syntesen fortsetter så videre til en
avsluttende (terminerende) kodon dukker opp
(Se: Release factor). Eukaryotiske celler
inneholder
også
organeller
(mitokondrier,
kloroplaster) som har sine egne transkripsjonsog translasjonssystemer, der den genetiske
translasjonen viser trekk som tilsvarer prokaryoter, men har også eukaryotiske trekk og
karakteristika som er spesielle for disse
organellene (Se: Genetic translation, Protein
synthesis og Transcription); (3) Innen matematikk, bevegelsen av et legeme eller system fra et
punkt til et annet i rommet slik at alle punkter
beveges i samme retning over samme avstand
uten roteringer eller størrelsesforandinger;
koordinat transformasjon der de nye aksene er
parallelle til de gamle, eller en uniform bevegelse
av et legeme langs en rett linje.
TRANSLATIONAL CONTROL: Cellulær kontroll
og regulering av proteinsyntesen etter transkribsjonen (post-transcriptional regulation) på
RNA nivået, dvs. mellom transkripsjonen og
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translasjonen av et gen. Prossessen er meget
viktig når det gjelder gen-uttrykk reguleringen i
vevene hos mennesket. Se: Transcription og
Transcriptional regulation.
TRANSLATION ERROR: Se: Translation og
Genetic translation.
TRANSLATION FACTOR: Translasjons faktor,
protein faktorene som midlertidig bindes til den
lille ribosom-underenheten under initieringen av
protein syntesen under translasjonen av mRNA.
Se: Initiation factor, Elongation factor og Release
factor.
TRANSLATION FIDELITY: Translasjons nøyaktighet, den nøyaktighet som forekommer ved
den genetiske translasjonen i ribosomene
bestemt gjennom kodon-antikodon systemet. Det
genetiske budskap må verken forvrenges,
intensiveres eller svekkes, bli redusert eller få
noe tillagt. Grad av feil er avhengig av hvilket
tRNA som er aktivt. Se: Translation.

centric)). Skjer utvekslingen av segmenter
mellom homologe kromosomer kalles prosessen
den fraternal, mellom ikke-homologe kromosomer, eksternal. Slike strukturelle forandringer i
kromosomene pga. overflytninger, spiller en viktig
rolle i karyotypens evolusjon og kjønnskromosom
systemet hos både dyr og planter, (b) et
kromosomalt segment som er overført, eller (c)
overførselen av en voksende peptidkjede (fra A til
P stedet) i ribosomet under den genetiske
translasjonen (Se: Ribosome, Translation); (3)
Innen biogeografi, transporten eller vandringen
av organismer fra et sted til et annet; (4) Innen
botanikk, bevegelsen av oppløste mineraler og
kjemiske stoffer (næringsemener) i karplantene.
En vandringsvei er uorganisk næring fra røttene
til de forskjellige planteorganene, den andre er
bevegelsene av de organiske stoffene som
syntetiseres i bladene og da spesielt til de steder
i planten der planteveksten pågår; (5) Innen
geologi, overføringen av oppløst eller suspendert
materiale fra en jordhorisont til en annen.
TRANSLOCATION FACTOR: Se: G factor.

TRANSLATION INITIATION: Se: Translation og
Genetic translation.

TRANSLATIO NOVA: Se: Trans.nov.

TRANSLUCENT: (1) Lysgjennomskinnelig, gjennomskinnelig, men som sprer lyset slik at
objekter er diffuse, eller gjennomsiktig, transparent, klar (clear, transparent); (2) Fri for
maskering, forkledning (disguise), eller falskhet
(falseness).

TRANSLOCATABLE GENETIC ELEMENT: Se:
Transposable genetic element.

TRANSMISSIBLE: Som kan oversendes, som er
overførbar.

TRANSLOCATION: (1) Overflytning, translokalisering, translokasjon, en forandring i plassering,
plassveksling; (2) Innen genetikk, (a) overføringen av et kromosomalt segment til en ny
posisjon, fortrinnsvis til et ikke-homologt kromosom; en strukturell forandring i kromosomene der
et kromosomfragment enten brytes av og
overføres til et annet kromosom (interchromosomal translocation, transposition), eller overføres til en annen posisjon på samme kromosom
(intrachromosomal translocation/shift, enten på
samme kromosomarm (intraradial) eller den
andre kromosomarmen (ekstraradial)). Prosessen kan også omfatte en gjensidig (reciprocal)
utveksling av segmenter mellom kromosomer
(mutual translocation), som igjen kan være
symmetrisk (eucentric) eller asymmetrisk (aneu-

TRANSMISSION: (1) Transmisjon, overføring,
smitte, prosessen når en patogen eller parasitt
overføres fra en vert (infeksjonskilde) til en annen
vert. To smittestrategier forekommer: (A)
Horisontal smitte (horizontal transmission), som
omfatter flertallet av infeksjonsprosessene, dvs.
smitte gjennom direkte kontakt mellom et infisert
individ (vektor) og et uinfisert individ (mottager).
Omfatter fem smitteveier: (a) Spising eller
drikking av infisert eller kontaminert mat eller
væske, (b) inhalering av kontaminert luft (dråpesmitte), (c) direkte kontakt med infisert individ
(f.eks. seksuell kontakt), (d) injeksjon i vev
gjennom spytt eller bitt fra infisert dyr (vektorer,
sykdomsbærere), (e) invasjon av en patogener
gjennom åpne sår, og (B) vertikal smitte (vertical
transmission), som omfatter smitte fra mor til

TRANSLATION INITIATION
Ribosome binding site.

REGION:

Se:
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barn før fødsel, som kan skje f.eks. hvis moren er
syfilis eller HIV infisert, og ved mange arboviruser
hos leddyr (Se: Transplacental transmission); (2)
Se: Transstadial transmission; (3) Innen neurofysiologi, enveis overførsel av en nerveimpuls fra
en neuron til en annen over en synapse (Se:
Neurotransmitter, Synapse).

formidlet, ledet gjennom et medium eller rommet
(conduct).
TRANSMITTANCE:
(1)
Transmisjon,
Se:
Transmission; (2) Transmittans (), et mål på
evnene et legeme eller en substans har til å
overføre elektromagnetisk stråling (radiant energy).

TRANSMISSION BREAKPOINT: Se: Breakpoint.
TRANSMISSION THRESHOLD: Se: Breakpoint.
TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY:
Se: TEM og Electron microscopy.
TRANSMISSION GENETICS: Transmisjonsgenetikk, den del av det genetiske studium som
omfatter hvorledes gener forflytter seg innen én
celle, mellom celler, fra et individ til et annet og
fra generasjon til generasjon (fra foreldre til
avkom), ved siden av genenes rekombinasjon og
segregering. Se: Genetics.
TRANSMISSION THRESHOLD: Innen epidemiologi, smitteterskel, forekommer for alle parasitter
når den grunnleggende reproduksjonsraten (R o)
er lik 1. Under dette terskelnivået vil sykdommen
ikke kunne opprettholde seg selv (overleve) i en
vertspopulasjon (eller populasjoner hvis det er en
indirekte overført infeksjon). Spesielt for direkte
overførte parasitter, forekommer det en smitteterskel (NT) som er relatert til vertspopulasjonens
tetthet (threshold host density), f.eks. fugleinfluensa og brucellose. NT for en gitt art er den
minimumskonsentrasjon av individer som er
nødvendig for at en gitt parasitt (sykdom) skal
kunne opprettholdes. Seksuelt overførte sykdommer, f.eks. HIV og Chlamydia, er eksempler
på vertstetthetsuavhengige sykdommer hos både
mennesker og dyr.
TRANSMIT: (1) Overføre, sende, det å sende
noe fra en person (ting eller sted) til en annen
person (ting eller sted; convey, forward); (2) Det
å forårsake at noe spres, f.eks. en infeksjon
(disperse, disseminate, spread, passes on); (3)
Formidle, det å gi videre til andre, f.eks. en arv
(hand down), eller gjennom genetisk arv
(heredity); (4) Utsende et signal gjennom
trådnett, TV eller radio, eller det å forårsake at
noe, f.eks. en tanke eller en følelse, eller varme,
lyd, elektrisitet eller annen form for energi, blir

TRANSMITTER: (1) Transmitter, en ting eller
person som overfører noe; (2) Innen kommunikasjonssystemer, et utstyr, apparat eller instrument som overfører elektromagnetiske bølger,
spesielt radio eller TV-signaler; (3) Kort for
neurotransmitter, kjemisk substans som frigives
ved nervefiberendene som respons på en nerveimpuls (Se: Neurotransmitter og Transmitter
substance).
TRANSMITTER
SUBSTANCE:
Transmitter
substans, budbringermolekyl, kjemiske substanser som utskilles i en synapse etter
påvirkning av en nerveimpuls, f.eks. acetylcholin
(cholinergic synapses) eller epinephrin (=
adrenalin; adrenergic synapses). Budbringermolekylet opptas av den postsynaptiske
membranen som den enten depolariserer (dvs.
fyrer av en impuls) eller hyperpolariserer (dvs.
inhiberer). Se: Neurotransmitter og Synapses.
TRANSMUTATION: (1) Transmutasjon, handlingen eller et tilfelle av forvandling, forandring,
endring, omdannelse (transformation); (2) Innen
biologi, teorien om at en art kan utvikle seg
direkte til en annen art; (3) Innen kjemi,
forvandlingen av et grunnstoff eller nuklide til et
annet, enten naturlig eller kunstig gjennom en
serie av kjernereaksjoner. Slik kan plutonium
dannes av uran; (4) Den en gang antatte mulige
forvandling av uedle metaller til gull eller sølv
innen alkymien.
trans.nov. (translatio nova, New transfer): (1)
Forkortelse for: Ny overførsel; (2) Innen taksonomi, benyttet for å indikere at et takson har
forandret sin posisjon, men beholdt navnet (sitt
epitet) fra sin tidligere posisjon (Se: Epithet).
TRANSOVARIAL TRANSMISSION (Transovarian transmission): Transmisjon av en parasitt
fra en vert (eller vektor) til vertens avkom via egg.
Fenomenet forekommer hos visse leddyr

748

(Arthropoda), f.eks. overføres Rickettsia rickettsii
transovarialt fra foreldre til avkom hos flått. Se:
Transmission og Vertical transmission.
TRANSPARENCY: (1) Transparent, tilstanden
eller kvaliteten å være transparent; (2) Gjennomsiktighet, spesielt et lysbilde, diapositiv, som
betraktes i gjennomfallende lys eller med en
fremviser, prosjektør.
TRANSPARENT: (1) Gjennomsiktig, klar, som
man kan se gjennom, det at gjennomfallende lys
ikke blir spredt slik at objekter bakenfor kan
tydelig sees (diaphanous, pellucid); noe som
tillater at en spesifikk bølgelengde (røntgen- eller
UV stråler) kan passere; (2) Det å være oppriktig,
ærlig, fri for falskhet, svik (frank); (3) Lett lagt
merke til, innlysende, opplagt, åpenbart
(obvious); (4) Lett forståelig, godt synlig og tilgjengelig informasjon; (5) Transparens, siktedypet (water transparency), dybden som vann er
gjennomsiktig eller gjennomsynlig; dybden dit en
vanlig rund skive, sikteskive (secchi disc), fortsatt
er synlig.

TRANSPIRATION EFFICIENCY (TE): Transpirasjons effektivitet, total plantebiomasse (tørrvekt)
produsert per enhet vann transpirert (vanntap via
transpirasjon). En viktig faktor ved kultivering,
spesielt når vannressursene er begrenset noe
som gjelder i økende grad i et stort antall
regioner verden over. Forbedret TE gir økt avling
per enhet vann benyttet.
TRANSPLACENTAL TRANSMISSION: Transmisjon av en parasitt fra en vert til vertens avkom
via morkaken (placenta), organet som fosteret får
næring fra hos de aller fleste pattedyr. Se: Vertical transmission.
TRANSPLANT: (1) Relokere, overføre noen eller
noe fra et sted til et annet sted eller situasjon
(relocate, resettle); (2) Plante om, fjerne og
overføre en organisme (plante) fra et levested til
et annet (transplanting); (3) Transplantasjon,
transplantere, overføre et transplantat, vev, deler
av et vev eller organ, fra et individ til et annet
individ, eller fra et sted til et annet på samme
individ (Se: Graft og Translocation).

TRANSPEPTIDATION: Innen genetikk, kjemisk
reaksjon som involverer overførselen av én eller
flere aminosyrer fra en peptid kjede til en annen,
eller selve peptid kjeden selv (under cellevegg
syntesen hos bakterier). Se: Ribosome og Translocation.

TRANSPLANTATION ANTIGEN: Transplantasjons antigen, vevsforlikelighets antigen, proteiner (antigener) på et transplantat (vev, deler av
et vev eller organ, Se: Graf) som har evnen til å
initiere en immunreaksjon som leder til avvisning
av transplantatet.

TRANSPIRATION: Transpirasjon, svetting, vanntapet en organisme har gjennom membraner eller
porer. Hos planter tapes vann gjennom spalteporene (stomata) på bladene som regulerer
gassutvekslingen mellom plantens indre vev og
atmosfæren. Denne transpirasjonen drar vann
opp fra røttene til plantedelene over jorden, dvs.
skaper en kontinuerlig strøm av vann gjennom
xylemet til atmosfæren gjennom transpirasjonen,
fordampningen
gjennom
spalteporene
på
bladenes overflate. Det er de kapillære kreftene
og det osmotiske trykk (osmotiske gradient), som
driver vanntransporten fra jorden gjennom
plantene til luften. Da fordampning også forekommer fra åpne vannflater, benyttes ofte termen
evapotranspirasjon for å dekke også den
komponenten av vanndamp som stammer fra
landområdene i den hydrologiske syklus. Se:
Evaporation, Hydrological cycle, Potometer og
Stoma.

TRANSPORTATION: (1) Transport, overføring,
prosessen, ett tilfelle av transport eller det å bli
transportert; (2) Befordringsmiddel, overføringsmåten (conveyance); (3) Forvisning (til en straffekoloni, penal colony); (4) Transportbransjen eller
yrket knyttet til transport; (5) Sedimenteringsprosessen, forflytningen, silingen og bortføringen av
materie i fast eller løst form, på naturlig måte
(f.eks. ved vann, is, vind eller gravitasjon) fra ett
sted til et annet på eller i nærheten av
jordoverflaten.
TRANSPORT: (1) Transportere, forsende, deportere, frakte, overføre eller bringe fra et sted til et
annet; (2) Samferdsel, godstransport, bringe
varer fra et sted til et annet sted ved hjelp av et
kjøretøy, fly eller båt (convey); (3) Få noen til å
føle at de er på et annet sted eller til en annen tid
(carry away); (4) Overvelde noen med sterke
følelser, glede, henrykkelse og begeistring
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(enrapture); (5) Materialtransport, den naturlige
transporten av materiale i et geomorfologisk
system fra et sted der det eroderes til et sted der
det avsettes, deponeres. Transporten kan være
forårsaket av rennende vann, vind, isbreer,
bølger, tidevann og havstrømmer. Transport
forårsaket av gravitasjonen, regnes vanligvis ikke
under begrepet materialtransport.
TRANSPORT CONTROL: Innen genetikk, reguleringen av antall transkripter (mRNA) som
forlater kjernen (nukleus) til cytoplasmaet og
ribosomene.
TRANSPORT HOST (Phoretic host): Transportvert, en midlertidig bærer av en parasitt (egg eller
infeksiøst stadium av en parasitt). En transportvert er en organisme som kan spille en rolle
i en parasitts livssyklus gjennom å fungere som
et oppholdssted for parasitten i en begrenset tidsperiode (i motsetning til i en paratenisk vert).
Parasitten vokser eller reproduserer ikke i
transportverten, f.eks. mens den passerer
gjennom magetarm kanalen eller er midlertidig
festet på verten, men kan overleve en kortere tid
og bli spredt. Se: Host, Paratenic host, Phoresis
og Phoretic host.
TRANSPORT PROTEIN: Se: Carrier protein.
TRANSPOSABLE (GENETIC) ELEMENT (Jumping gene, Mobile genetic element, Moveable
genetic element, T(G)E, Tn, Translocatable
genetic element, Transposon): Transposon,
«jumping gene», et mobilt, genetisk segment i
både eukaryoter og prokaryoter som kan
forandre sin posisjon i genomet eller ved å
produsere kopier av seg selv (dublicative transposition), innlemmes andre steder i genomet
uavhengig av vertens rekombinasjonssystem.
Hos visse bakterier knyttes fenomenet til
overførselen av genetisk materiale mellom
ekstrakromosomale plasmider og et kromosom.
Transposoner kan medføre mutasjoner, reversere mutasjoner, forandre genom størrelsen og
cellens genetiske identitet. Barbara McClintock
(1902-1992) mottok Nobel prisen i fysiologi og
medisin for oppdagelsen (1983). TE utgjør små
mobile DNA sekvenser med én eller flere gener
som ender med spesielle sekvenser som tillater
disse og «hoppe» tilfeldig fra et DNA molekyl til
et annet; med andre ord, inn i andre DNA

sekvenser. Selve translokasjonen krever ikke
noen spesiell homologi mellom DNA sekvensene
i TE og målområdet, som kan omfatte kromosomer, plasmider, virus DNA, mitokondrielt eller
plastid DNA. TE er normale komponenter av
kromosomene, plasmidene og fag genomene og
forekommer som nevnt, i både prokaryoter og
eukaryoter. I eukaryoter utgjør TE en stor fraksjon av genomet og står ansvarlig for store deler
av mengden DNA til stede (C-value). Særlig
plasmider og bakterie-genomer er kjent for å
inneholde transposoner. Prokaryotiske TE omfatter IS (insertion sequences) elementer på 0,8 1,5 kb, TN (transposons) som er større (> 5 kb)
og også koder for antibiotisk motstand, og fager
(transposable phages). Eukaryotiske TE omfatter
klassiske transposoner, retrovirus eller retroviruslignende retrotransposoner. I tillegg til de
nødvendige kodene for sin egen overflytning og
innlemmelse, bærer TE også én eller flere gener
hvis funksjoner ikke er relatert til overflytningen
og som kan gi nye fenotypiske egenskaper i
vertscellen, f.eks. resistens mot antibiotika, tungmetaller og giftstoffer. Konsekvensene av en TEinnlemmelse på et nytt sted, avhenger av naturen
til det aktuelle TE og målområdets oppbygning.
Hvis innlemmelsesstedet er et strukturelt gen, vil
en mutasjon kunne oppstå, og innlemmelse i et
operon kan gi store effekter på gen uttrykningen
da de fleste eller alle TE bærer stoppsignaler
som kan forhindre uttrykning av alle genene
(nedstrøms) fra innlemmelsesstedet. Innlemmelse av et TE kan også aktivisere et operon
eller indusere større kromosom rearrangementer. Se: Retrotransposon.
TRANSPOSASE: Transposase, enzym som
katalyserer forflytningen og innsettingen av et
transposon. Se: Transposable (genetic) element.
TRANSPOSITION: (1) Ombytting, omflytting,
forandring, prosessen, et tilfelle av forflytning
eller det å bli forflyttet; (2) Noe som er forflyttet;
(3) Innen genetikk, overføring, forflytningen av et
segment av DNA til en ny posisjon eller region på
det samme eller et annet kromosom eller plasmid
(uten gjensidig utveksling). Slike DNA segmenter
forflyttes relativt hyppig og er derfor generelt ikke
assosiert med en bestemt region (Se: DNA
transposition, Reciprocal translocation og Translocation; (3) Innen matematikk, permutasjon eller
utskiftning av to symboler eller bokstaver;
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overføringen av et ledd i en ligning fra en side til
den andre (med tegnforanding: + til -, eller vice
versa).
TRANSPOSITION MUTAGENESIS: Se: Insertional mutagenesis.
TRANSSPECIFIC EVOLUTION: Se: Macroevolution.
TRANSSTADIAL TRANSMISSION: Overførsel
av en infeksiøs (patogen) agens, f.eks. virus eller
bakterie, fra det ene til det andre stadiet i en verts
(vektors, f.eks. flått, midd eller insekt) utvikling fra
larve til voksen. Et eksempel er Borrelia
burgdorferi (forårsaker borreliose) som infiserer
flåtten på larvestadiet og som blir hos verten
gjennom vertens skallskifter til det voksne stadiet;
forekommer også blant virus og Rickettsia arter.
Noen betrakter dette som et eksempel på en
horisontal smitte, andre på en vertikal (eller delvis
vertikal) smitte. Se: Transmission.
TRANSUDATION:
Transudasjon,
siving, væske som tyter ut.

gjennom-

TRANSURANIC ELEMENTS: Transuraniske
grunnstoffer, grunnstoffer med høyere atomnummer enn 92 (uran) i grunnstoffenes periodesystem. De fleste er ustabile med meget kort
halveringstid. Se: Radioactivity.
TRANSVECTION: Innen genetikk, transveksjon,
evnen et gen har til å influere på aktiviteten til et
allel på det homologe kromosomet når de to
homologe kromosomene er paret.
TRANSVERSE: (1) Tverr-, som er satt, ligger
eller går på tvers; satt kryssvis; (2) Laget eller
satt rettvinklet i forhold til kroppens longitudinelle
akse.
TRANSVERSE FISSION: Transvers deling, en
form for seksuell reproduksjon hos en organisme
i rette vinkler til den longitudinelle aksen. Se:
Binary fission.
TRANSVERSE PLANE: Transversalt plan, et
plan eller seksjon loddrett (perpendikulært) på
den longitudinelle aksen.

TRANSVERSION (Transversion mutation,
Transversion substitution): Innen genetikk,
transversjon, en form for punktmutasjon der en
purin erstattes med en pyrimidin (eller vice versa)
i en basesekvens av DNA eller RNA. Det resulterer i en AT  TA forandring, GC  CG forandring eller AT  CG forandring i baseparene. Se:
Substitution og Base-pair substitution.
TRAPEZE (Trapezium): Trapes, firkant med
(minst) to parallelle sider. Høyden i et trapes er
den vinkelrette avstanden mellom de to parallelle
sidene. Arealet av et trapes beregnes som
produktet av høyden og middelverdien av de
parallelle sidene. Et kvadrat, rektangel, rombe og
parallellogram er alle trapeser fordi de har minst
to parallelle sider. Se: Quadrilateral, Rhomb,
Rectangle, Square og Triangle.
TRAPEZIFORM: Trapes-formet, et trapes er en
firkant med mint to parallellle sider, der høyden er
avstanden mellom de to parallelle sidene.
TRAPLINING (Trap-lining): Innen adferdsøkologi, en furasjeringsstrategi der et individ
oppsøker regelmessig mange ganger en rekke
adskilte matkilder der hvert sted kun dekker en
mindre del av dagsbehovet. Fenomenet er
hyppigst sett hos arter som utnytter nektar/pollen
fra blomster.
TRASH: (1) Slå, denge, pryle noen (dyr, person)
kraftig og gjentatte ganger med en kvist eller pisk
(batter, beat); (2) Treske, adskille korn fra
skall/strå ved å slå; (3) Bevege seg fort, ukontrollert, voldsomt eller krampaktig; (4) Seile mot
vinden eller tidevannet; (5) Søppel, avfall, skrap,
skrot.
TRASH HEAP: Avfallsdynge, søppelhaug, søppelfylling, avfallsplass, akkumulert kassert materiale og avfall.
TRAUMA: (1) Lesjon, sår, fysisk skade i levende
vev forårsaket av en eller annen ytre agens; (2)
Traume, psykisk eller adferdsmessig forvirring
eller sjokk forårsaket av et alvorlig følelsesmessig
eller mentalt stress eller fysisk skade; (3) En eller
annen agens som forårsaker et traume.
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TRAUMATONASTY: Vekst som respons på en
ubehagelig stimulus. Se: Nastic movement og
Trauma.
TRAUMATOTAXIS: Bevegelsen hos organeller,
celler eller organismer som respons på en skade.
Se: Taxis.
TRAUMATOTROPISM: Orienterende eller modifiserende respons hos en organisme eller organ
pga. stress, sår eller skade, f.eks. vekst eller
avbøyning i en planterot. Se: Tropism.
TRAVAIL: (1) Arbeid, spesielt tungt og slitsomt
(toil); fysisk eller mental anstrengelse eller
slitsom, smertefull arbeidsoppgave (effort, task);
(3) Fødsel, fødselssmerter; (4) Mas, kjas.
TRAVELLER'S DIARRHOEA: Turistsjuke, reisediaré, diaré hos personer som særlig oppholder
seg utenfor sitt normale område. Enterotoksigene
strainer av Escherichia coli (ETEC) er en av de
vanligste som forårsaker diaré, men omtrent alle
organismer som gir matforgiftning, kan også
forårsake diaré. De mest aktuelle etiologiske
agensene er: (a) Bakterier: Campylobacter spp.,
Salmonella spp., Shigella spp., (enteroinvasive)
Escherichia coli (EIEC), (enterohemorrhagisk) E.
coli (EHEC), (enterotoksigene) E. coli (ETEC),
(enteropatogene) E. coli (EPEC), Clostridium
difficile, Yersinia enterocolitica, Vibrio cholerae,
(b) Virus: Norovirus GI og GII, rotavirus, adenovirus (serotype 40/41), astrovirus, sapovirus, og
(c) parasitter: Giardia lamblia, Cryptosporidium
spp., Entamoeba histolytica.
TREATISE: (1) Avhandling, en skriftlig, metodisk
og systematisk redegjørelse eller argumentasjon
innen et fagfelt, der de aktuelle data, fakta og
prinsipper, diskuteres og en konklusjon trekkes;
(2) Beretning, forklaring, fortelling, redegjørelse
(account, tale).
TREATMENT: (1) Behandling, prosessen, måten
eller teknikken som benyttes for å behandle noen
eller noe, eller en teknikk benyttet i en spesiell
situasjon (handling, usage); (2) Medisinsk pleie
eller omsorg gitt en pasient for en sykdom,
skade; helseomsorg; (3) En eksperimentell tilstand; (4) Noe utført entusiastisk, kraftig og
ekstremt (full treatment); (5) Innen museumsfag,
bruken av fysiske, kjemiske eller biologiske tiltak

for å preservere (Se: Preservation), stabilisere
(Se: Stabilize) eller gjøre tilgjengelig et objekt
(specimen) eller artefakt for videre studier.
Metodene kan omfatte f.eks. preparering og
rensning, konservering og skadedyrskontroll.
TREATMENT PLANT: Innen VA-teknikk, renseanlegg, et anlegg for behandling av vann eller
avløpsvann ved hjelp av mekaniske, biologiske
eller kjemiske metoder for fjerning av uønsket
materiale eller substanser. Renseeffekten (purification efficiancy) i en renseprosess med hensyn
til fjerning av uønskede stoffer, oppgis vanligvis i
prosent.
TREE: (1) Tre, flerårig (skogs)plante med lang
stamme, grener og blad, og vanligvis med en
utpreget trekrone, eller en urteaktig plante eller
busk som ligner et tre i størrelse og form. I vid
mening omfatter trær, også treaktige bregner,
bananplanter og bambus. I snever mening, kun
treplanter med sekundær vekst som kan benyttes
som tømmer. Trær utgjør ingen taksonomisk
gruppe, kun planter som er høye (fortrinnvis som
et resultat av konkurranse for lys); høyeste tre
som er observert (coast redwood skogen, nordvest kysten av Nord-Amerika) var 115,6 m høyt;
(2) Noe som ligner et tre i form, spesielt et
arrangement eller diagram med grener som viser
hierarkiske relasjoner eller linjer (f.eks. et
stamtre), eller en struktur for å organisere og
klassifisere data der enkeltdataene kan
gjenfinnes, oppspores; (4) Bjelke, trestokk benyttet som del av et rammeverk eller struktur.
TREE LAYER: Tresjikt, den høyeste vegetasjonssonen, over busk sjiktet, fra ca. 8 meter og
oppover. Se: Ground layer og Schrub layer.
TREE LENGTH: Innen kladistikk, tre-lengde,
kriteriet benyttet innen maksimum parsimoni
(maximum parsimony) for å finne det beste treet,
definert som summen av minimumsantall mulige
substitusjoner over alle stedene for en gitt
topografi; topologien med minimums tre lengde
er maksimum parsimoni treet (maximum parsimony tree).
TREE-LIKE: Se: Arborescent.
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TREE LINE: Tregrensen, grensen som viser den
nordlige, sørlige eller vertikale grensen (høydegrensen) for utbredelsen av et vegetasjonsdekke.
TREE-RING
chronology.

CHRONOLOGY:

Se:

Dendro-

TREK: (1) Vandre, sakte og slitsom vandring,
spesielt til fots i fjellet (hike); (2) Utvandre,
utvandring, spesielt med (okse)vogn.
TREMATODA (Flukes): Ikter (s.l.), en klasse av
flatmark i rekken Platyhelminthes som alle er
parasitter, og vanligvis med to sugeskåler som
benyttes som festeorganer og en to-grenet tarm
som ender blindt. Epidermis er ikke ciliert i
iktenes voksne stadium. Omfatter tre ordener: (a)
Ikter s.str. (digene ikter, Digenea), (b) Aspidogastréer (Aspidogastrea), og (c) Didymozooider
(Didymozooidea). Se: Digenea og Monogenea.
TREMATODOSIS: Trematodose, vertssykdom
på grunn av infeksjon med ikter. Se: Trematoda.
TREMATODOLOGY: Trematodologi, studiet av
ikter s.l. (klassen Trematoda). Se: Trematoda.
TREMOR: (1) Rysting, ufrivillig skjelving i hender,
kropp eller stemme på grunn av emosjonelt
stress, opphisselse, fysisk svakhet eller sykdom;
(2) Beving, sitring, gys; sinnsbevegelse, en
plutselig følelse av frykt eller engstelse (quaver);
(3) En vibrerende, dirrende bevegelse; (4) En
følelse av usikkerhet, tvil, utrygghet; (5) Et lite
jordskjelv (earth tremor).
TREMORGENIC: I stand til å indusere tremurer.
Se: Tremor.
TRENCH: (1) Hull, grøft, lang, trang renne i
bakken til drenasje (drainage trench); (2) Grøft
gravet av militære tropper for ly og vern mot
fiendtlig ild (trenches, systemer av lange grøfter
som danner en forsvarslinje; the trenches,
krigsmarkene i Nord-Frankrike og Belgia under
siste verdenskrig); (3) Se: Ocean trench.
TRENCHANT: Det å ha en skarp kant, rand eller
sidekant.
TRENCH FEVER: Skyttergravsfeber, sykdom
hos mennesket som skyldes en Gram-negativ

bakterie, Bartonella quintana (= Rickettsia quintana, Rochalimaea quintana) som overføres via
kroppslus. Bakterien avviker fra artene i slekten
Rickettsia ved at de kan vokse i ikke-levende
systemer (f.eks. blodagar), og at de forekommer
utenpå cellene når de lever i assosiasjon med
eukaryotiske celler. Symptomene inkluderer
feber, muskelsmerter og utslett. Mortalitetsraten
er lav, men komplikasjoner kan oppstå. Rundt én
million soldater i Europa under 1. verdenskrig,
fikk skyttergravsfeber.
TREND: (1) Trend, tendens, retning, utviklingslinje, en gradvis utvikling i en bestemt retning; (2)
Innen systematikk, morfologisk transformasjonsserie fra et plesiomorft til et apomorft karakteruttrykk (Se: Morph og Morphocline); (3) Innen
klimatologi, langvarige forandringer i f.eks.
temperatur eller nedbør som reflekterer klimatiske forandringer og som kan være vanskelige
og påvise pga. hyppige kortvarige variasjoner; (4)
Innen statistikk, den generelle retning et datasett
øker eller avtar; (5) Innen geologi, den generelle
tendensen i de strukturelle, topografiske
særtrekken i et gitt område.
TREPIDATION: (1) Angst, engstelse, nervøsitet,
en tilstand av frykt eller redsel for at noe skal skje
(apprehension, fear); (2) Skjelvende, ristende,
dirrende bevegelser (Se: Tremor).
TREPONEMATOSIS: Treponematose, infeksjoner forårsaket av spiroketer, Gram-negative
bakterier innen slekten Treponema. Disse
bakteriene opptrer som parasitter eller patogener
i munnen, tarmkanalen eller genitalsystemet hos
mennesket og andre dyr. Noen av artene er
obligat anaerobe. T. pallidum omfatter tre
underarter: T. p. pallidum som forekommer over
hele verden, gir seksuelt (eller congenitalt)
overført syfilis hos mennesket, T. p. pertenue gir
frambøsi (yaws, Framboesia, Pian) og forekommer i tropisk Afrika, Sør-Øst Asia, nordlige
Australia og mange av Stillehavsøyene, og T. p.
endemicum som er årsaken til menneskets ikkeveneriske, endemiske syfilis i Afrika, Midt-Østen,
Sør-Øst Asia og Jugoslavia. T. carateum gir pinta
(Carate, Mal del pinto, Blue stain disease), en
hudsykdom hos mennesket i Mellom- og SørAmerika. T. denticola, T. vincentii og T. scoliodontum forekommer i munnen hos mennesket,
mens T. minutum og T. refringens er ikke-
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patogene arter som forekommer
organene. Se: Syphilis og Yaws.

i

genital

TREPTICS: Se: Apotreptic behaviour.
TRI-: Prefiks som betyr tre, tre ganger.
TRIACYLGLYCEROL (TAG, TG, Triacylglycerol, Triacylglyceride): Triacylglyserol, en ester
som er avledet av glyserol og tre fettsyrer og som
er en hovedbestanddel av det vegetabilske fettet
og kropps- og hudfettet hos mennesket og andre
virveldyr. Triacylglyseridene er uløselige i vann
(og saltløsninger) slik at de danner dråper i
cellene. I kroppsvev utfgjør de en energikilde og
blir lagret i fettcellene (adipose cells). Triglyserider omfatter mange typer der hovedgruppene er
de mettede formene (alle steder hydrogen
atomer kan bindes til karbon, er benyttet) og de
umettede formene (dobbeltbindinger mellom
enkelte karbon atomer forekommer som
reduserer antall plasser hydrogen atomer kan
bindes til karbon atomene). Disse siste har et
lavere smeltepunkt og er normalt flytende ved
romtemperatur.
TRIAD: (1) Triade, en gruppe eller samling på tre
relaterte ting eller personer; (2) Treklang, akkord
med tre toner, en gitt tone (rot) pluss en tredje og
femte over som gir en harmoni i et tonespråk; (3)
Triad, et hemmelig, kriminelt syndikat i Kina.
TRIAGE: (1) Triage, innen medisin, pasientsortering i en nødssituasjon basert på behovet for
hjelp; en tilnærmingsmåte til menneskelige
katastrofesituasjoner som overgår kapasiteten til
hjelpeprogrammene. Refererer til tre strategier
for sortering i sykehus eller slagmarker ved
katastrofer eller krig, basert på den enkelte
persons eller pasients overlevelsesmulighet: (a)
De som vil dø, selv med behandling, (b) de som
vil dø uten behandling, men komme seg ved
behandling, og (c) de som vil komme seg uten
større behandling. Prioriteringen skjer i rekkefølgen c til a. Denne strategien er også foreslått
med tanke på mathjelp til utviklingsland; (2)
Prioriteringen, fordelingen av prosjekter på basis
av tilgjengelige ressurser og hvor de best kan
utnyttes med suksess; (3) En prosess der ting
rangeres etter betydning eller prioritet.

TRIAL: (1) Prøvelse, en slitsom, brysom, plagsom, besværlig person eller ting; (2) Undersøkelse, en test eller konkurranse for å avgjøre
en persons kvalifikasjoner; (3) Pinefull, krevende
test for å avgjøre ens tålmodighet, overbærenhet
eller tro, eller utholdenhet, overlevelse; (4)
Prosessen å teste noe, sette noe på prøve, eller
et test tilfelle, spesielt ett i en serie av
eksperimenter; (5) En innsats eller anstrengelse
for og lykkes; (6)
Rettsak, prosessen der
motstridende parter legger fram bevis og
argumenterer om skyld eller ikke, foran en jury
eller dommer før en lovanvendelse.
TRIAL-AND-ERROR LEARNING: Læring gjennom prøving og feiling, der dyr assosierer en
spesiell adferd med de konsekvenser adferden
medfører. Oppleves det positivt, styrker det
adferden, hvis negativt, demper det eller stopper
adferden. Se: Conditioning og Learning.
TRIALLELIC: Innen genetikk, polyploid der det
forekommer tre forskjellige alleler ved et gitt
locus.
TRIANGLE: (1) Trekant, triangel, trigon, tresidet
polygon, plan figur med tre sidekanter og tre
hjørner; geometrisk figur sammensatt av tre rette
linjestykker. I euklidsk geometri er dette den
enkleste form for polygon. En likesidet trekant er
en trekant med alle sidene like lange og der alle
vinkler er 60 grader. Den er spesiell da den alltid
har samme form, dvs. sidene og vinklene varierer
aldri slik de kan gjøre i en likebent eller rettvinklet
trekant. På grunn av dens symmetri blir den også
kalt regulær trekant (men er også en type
likebent trekant) (Se: Quadrilateral, Rhomb,
Rectangle, Square og Trapeze); (2) Triangel,
musikk instrument, slagverk som består av et
metallstykke i form av et triangel; (3) Trekant, en
relasjon mellom tre personer, et par med en
elsker (ménage à trois).
TRIANGULAR: (1) Trekantet, trehjørnet, relatert
til eller som er formet som et triangel med tre
sider og tre hjørner; (2) Relatert til eller som
involverer tre elementer, ting. Triangulation,
triangulering, en metode for å måle og kartlegge
landområder på gjennom å konstruere et geodetisk system basert på triangler. Det utføres ved
bruk av en såkalt teodolitt (Se: Theodolite) der
lengden på sidene og vinklene i trekanten, blir
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målt fra alle de oppsatte trigonometriske
punktene. Slik triangulering er utgangspunkt for
all kartlegging.
TRIANGULARIS: (1) Trekantet, det å ha tre
hjørner eller vinkler; (2) Tresidet, flat, ansiktmuskel (musculus trianglularis) assosiert med
underkjeven og som kontrollerer musklene til den
øvre og nedre leppen gjennom å senke munnvikene.
TRIARTICULATE: Det å bestå av tre ledd,
sammeføyninger, segmenter.
TRIASSIC (PERIOD) (Trias): Trias, den første
(tidligste) geologiske perioden i den Mesozoiske
æra (ca. 245 - 210 millioner år siden) som etterfulgte Perm perioden (siste periode i den
Palaeozoiske era) og varte til Jura perioden. Det
var under Trias at landmassene kalt Pangaea,
begynte og brytes opp. Forfedrene til dinosauriene var til stede og de aller tidligste arter av
pattedyr. Se: Geological time scale og Pangaea.
TRIBAL: Stamme-, familie-, ætt-, det som er
relatert til eller karakteristisk for en slekt, stamme
(Se: Tribe).
TRIBE (TRIBUS): (1) Flokk, folkeferd, slekt, ætt,
en uformell, stor familie; (2) Innen biologi, tribe,
nært relaterte slekter innen en familie; taksonomisk gruppe med rang under familie (eller
underfamilie), men over slekt, og som vanligvis
omfatter en rekke slekter. Det vitenskapelige
navn for en taksonomisk gruppe med tribe rang,
ender på «-ini»; (3) Stamme, en sosiopolitisk
gruppe innen tradisjonelle samfunn, som omfatter
mange klaner, familier eller generasjoner
(blodsbeslektet, dvs. felles gen pool) med felles
språk (dialekt) og kultur, sosiale, økonomiske og
religiøse bånd, og som følger en felles leder(e);
(4) Innen gamle Roma, enhver av flere politiske
grupper (opprinnelig tre (Latin, Sabine, Etruscan),
senere opptil 5); (5) En større gruppe mennesker med samme særpreg og egenskaper, og
samme beskjeftigelse (yrke), vaner eller interesser.
TRIBE NAME: Det taksonomiske, vitenskapelige
navn på et takson med rang tribe, og som ender
på «-ini».

TRIBEL VIRUS INFECTION: Se: Kemerova virus
infection.
TRIBOLUMINESCENCE: Triboluminiscens, utstråling (emisjon) av lys fra en substans på grunn
av friksjon, gnidining, skrubbing eller skraping.
Se: Friction.
TRIBUTE: (1) Tributt, noe av verdi gitt som tegn
på hyllest, anerkjennelse og respekt, eller underkastelse; (2) Kostnaden, betalingen gitt for
beskyttelse, eller bevismaterialet, attesten som
bekrefter beskyttelsen; (3) Skattleggingen,
betalingen eller avgiften gitt av en føydal vasall til
sitt herskap, herre og mester; (4) Attest eller
bevis for et prisverdig utført arbeid eller kvalitet.
TRIBUTARY: (1) Underordnet; (2) En makthaver
som betaler tributt til en annen stat eller hersker,
erobrer (Se: Tribute); (3) Sideelv, sideelveløp,
bielv, sidevassdrag, tilløp, tilløpsvassdrag, elv
eller bekk som bidrar med vann til en større elv
eller eller innsjø i et større vassdrag og dermed
bidrar til de totale vannmassene.
TRICARBOXYLIC-ACID CYCLE (Citric cycle):
Se: Krebs cycle.
TRICHIATION: Se: Chaetotaxi.
TRICHINA WORM (Garbage worm, Trichinella): Trikin, rundmarken Trichinella spiralis i
rekken rundmarker (Nematoda). Se: Trichinosis.
TRICHINOSIS (Trichinellosis): Trikinose, en
alvorlig rundmark infeksjon vesentlig på pattedyr,
deriblant mennesket. Infeksjonen skyldes inntak
av rått, dårlig tilberedt kjøtt, særlig fra gris, infisert
med encysterte larver av arter i slekten
Trichinella (spesielt T. trichinella). Trikinose er
utbredt over hele verden. Reservoar verter er
f.eks. rovdyr, gris, rotter og isbjørn. Trichinella
spiralis er den senere tid oppsplittet i flere arter
(enkelte betrakter disse som underarter): T.
spiralis, T. nelsoni, T. nativa og T. pseudospiralis
(sistnevnte er den eneste som infiserer fugl).
TRICHLOROACETIC ACID (Trichloroethanoic
acid, TCA, TCAA): Trikloreddiksyre, en sterk
syre (C2HCl3O2) fremkommet gjennom klorering
av eddiksyre, som benyttes for og presipitere
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makromolekyler (proteiner, DNA, RNA) ved
biokjemiske ekstraksjoner.
TRICHLOROFLUOROMETHANE
(CFC-11,
Freon-11, R-11): Triklorfluorometan, freon-11
(CFCl3), en fargeløst, eterisk, søtlig luktende
væske som koker ved romtemperatur (23,77oC),
og som ble den første, vidt utbredte kjølevæsken,
og som også har anvendelse som drivmiddel i
spray-bokser. Rundt to millioner tonn freon ble
frigjort til atmosfæren hvert år tidlig på 1990tallet. Når freon nedbrytes kjemisk, frigjøres klor
som ødelegger ozon laget. På grunn av en
forsinkelse i effekten, er det først de senere år at
skadene har blitt registrert. EU forbød stoffet fra
og med 1997, men selv om all bruk av freon er
stoppet, vil allikevel de negative effektene av
freon fortsette i mange ti-år fremover. Freon-11
forekommer i utstrakt bruk som drivstoff i polyuretan skummet som benyttes for isolering innen
byggebransjen i Kina. Se: Ozone og Time-lag.
TRICHO-: Prefiks som betyr et hår.
TRICHOCEPHALIOSIS: Se: Trichuriosis.
TRICHOCERCOUS: Haleikter (cercarier) som
har en hale ustyrt med pigger eller hår-lignende
utvekster. Se: Cercaria(e).
TRICHOCYST: Trikocyste, tråd-lignende, skarpe
kroker hos cilierte protozoer som kan avfyres for
forsvar eller benyttes til å fange byttedyr med,
eller en form for et fint stivt filament (extrusom).
Se: Extrusome.
TRICHODINA COMPLEX: Trichodina komplekset, protozoer (ciliater) som lever på gjeller
og hud hos fisk, og som omfatter arter i slektene
Trichodina, Trichodinella og Chilodonella.
TRICHODINOSIS: Trichodinose, sykdom på
gjeller og hud hos fisk forårsaket av protozoer
(ciliater), i slekten Trichodina.
TRICHOME: Trichom, trikom, hår-lignende utvekst, filament, fra de epidermale cellene hos en
plante.
TRICHOMONOSIS: Trichomonose, enhver sykdom i urogenital-systemet hos mennesket og
andre dyr som skyldes arter i protozo slekten

Trichomonas. Hos mennesket er den vanligste
form for trichomonose, forårsaket av Trichomonas vaginalis. Infeksjonen er vanligvis
asymptomatisk hos menn, men hos kvinner kan
den føre til vaginitis, vaginal kløe med utflod.
Sykdommen kan overføres seksuelt. Hos kveg
kan T. foetus lede til tidlig abort, hos fugl kan T.
gallinae gi inflammasjoner i det øvre fordøyelsessystemet. T. hominis er vanlig i menneskets tykktarm og T. tenax i munnen, heldigvis
er begge harmløse kommensaler. Se: Venereal
diseases.
TRICHOSTRONGYLOSIS: Trichostrongylose, infeksjon med rundmarker i familien Trichostrongylidae, spesielt arter i slekten Trichostrongylus, som er parasitter i tynntarmen hos
alle klasser av vertebrater. Disse artene kan
forårsake store tap av domestiserte dyr, spesielt
drøvtyggere. Enkelte arter innen familien kan
infisere og forårsake sykdom hos mennesket.
TRICHOCYST: Trichocyste, trikosyste, flaskeformet organell som forekommer under overflaten
hos mange ciliater og dinoflagellater, og som
plutselig eller eksplosivt, f.eks. gjennom berøring,
kan aktiveres å sende ut en tråd-lignende struktur
for fangst av bytte eller forankring til underlaget.
Noen former av trichocyster kan utskille gifter
eller mukus. Se: Cnidoblast og Nematocyst.
TRICHOID. Det å være formet som et hår.
TRICHOTOMOUS: Som er delt i tre deler.
TRICHROISM: Trikroisme, det å ha tre fargevarianter blant individer av samme art.
TRICHROMATIC THEORY: Se: Colour vision.
TRICHURIOSIS (Trichocephaliosis, Whipworm
infection): Trichuriose, tarminfeksjon hos mennesket som skyldes rundmarker, og da spesielt
arten piskemark (piskeorm) Trichuris trichiura.
Infeksjonen, særlig av barn, skjer direkte
gjennom inntak av infisert vann, eller tilfeldig
gjennom å ete jord med embryonerte rundmark
egg. Trichuriose pga. T. trichiura, forekommer
særlig i land med dårlige sanitære forhold og
under varme fuktige betingelser. Andre Trichuris
arter infiserer andre pattedyr: f.eks. T. serrata
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infiserer katt, T. ovis infiserer drøvtyggere, T. suis
infiserer gris og T. vulpis infiserer hund og rev.
TRICKLE: (1) Bevege seg litt etter litt, komme
eller gå sakte eller gradvis, bit for bit, en etter en;
dryppe; (2) Sildre, sile, piple, flyte i en tynn, fin
strøm, eller det å forårsake at noe flyter i en jevn
liten strøm.

Serum nivåene av triglyserider indikerer hvor
mye fett en har i blodårene og blodåre veggenes
tilstand. Et nivå under 200 milligram per deciliter
(mg/dl) kan betraktes som sunt. Se: Glyceride,
Glycerol, Fat og Fatty acid.
TRIGONAL: Trekantet, tresidig; det å ha form
som et triangel.

TRICKLE FILTER: Se: Biological filter.

TRIGONEUTIC: Se: Trivoltine.

TRIDENTATE (Tricuspid): (1) Det å ha tre
tenner, spisser eller utvekster, eller tre-spissede
tenner; (2) Innen kjemi, være festet til et sentralt
atom i et koordinert kompleks med tre bindinger;
istand til å feste seg til et metall ion på tre punkter
(Se: Ligand).

TRIGONEUTISM: Det å produsere tre kull i én
sesong. Se: Trivoltine.

TRIENNIAL: (1) Treårig, som skjer eller blir utført
kun hvert tredje år; (2) Relatert til eller som varer
kun en periode på tre år.
TRIFID: Delt eller dypt splittet i tre deler, lober,
spisser eller utvekster.
TRIFOLIATE: (1) Trebladet, det å ha tre blad; (2)
Sammensatt blad bestående av tre småblad.
TRIFURCATE (Trichotomous): Det å være forgrenet i tre deler eller grener.
TRIGENERIC: Innen genetikk, hybrid som stammer fra tre slekter.
TRIGENETIC: Innen biologi, trigenetisk, symbiont som må ha tre forskjellige verter for å
fullføre sin livssyklus. Se: Digenetic og Monogenetic.
TRIGENIC: Innen genetikk, karakter eller karaktertrekk som kontrolleres gjennom et samspill
mellom tre gener.
TRIGGER: (1) Utløser, avtrekker, noe som utløser en handling eller en annen komponent; (2)
Noe som utløser en spesiell situasjon eller
hendelse, eller som utløser emosjonelt stress,
spesielt gamle minner eller traumer; (3) Utløser,
avtrekker som aktiverer en mekanisme.
TRIGLYCERIDE: Triglyserid, en form av matfett
som også utgjør hoveddelen av kroppens fett.

TRIGONOMETRY: Trigonometri, den gren av
matematikken som studerer relasjonene mellom
sidelengdene og vinklene i rettvinklete trekanter
(trigonometriske forhold er forholdene (kvotientene) mellom sidekantene i en rettvinklet
trekant). Sinus (sine function, sin) til en vinkel er
definert som kvotienten av siden motsatt vinkelen
på hypotenusen (sin A = motsatt side/hypotenusen), cosinus (cosine function, cos) er
definert som kvotienten av siden nærmest
vinkelen på hypotenusen (cos A = nærmeste
side/hypotenusen) og tangens (tangent function,
tan) er definert som kvotienten av siden motsatt
vinkelen på siden nærmest vinkelen (tan A =
motsatt side/nærmeste side = sin A/cos A). Se:
Cathetus og Hypotenuse.
TRILABIATE: Det å ha tre lepper.
TRILATERAL: Trekantet, tresidig, som har eller
involverer tre sider (eller land eller partier).
TRILOBATE: Det å ha tre fliker, lapper.
TRILL: Trille, en hurtig gjentagelse av samme
lydbilde.
TRILOBATE (Trilobed): Trelappig, som har tre
lober.
TRILOBITE: Trilobitt, et medlem av den tallrike,
fossile leddyrgruppen Trilobitomorpha, den mest
primitive rekke (eller underrekke) av leddyr med
ca. 4 000 fossile arter. De levde i alle verdenshav
under jordens oldtid, og er karakteristiske for de
Paleozoiske, sedimentære bergartene. Gruppen
døde ut ved slutten av den Paleozoiske æra.
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TRIMONOECIOUS: Som har både hermafrodittiske, hannlige og hunnlige blomster på
samme individ. Se: Trioecious og Dioecious.
TRIMORPHIC: (1) Innen biologi, trimorfisk,
organismer som opptrer i eller har tre distinkte
former i en livssyklus eller i en populasjon; (2)
Innen kjemi, krystalliserer i tre forskjellige
distinkte former.
TRINOMEN (Trinomina, Trinomi(n)al name,
Ternary name, Ternary combination): (1) Trinomen, som består av tre ord: kombinasjonen av
et slekts-, arts- (Se: Epithet) og underartsnavn
(eller varitet), som til sammen utgjør det
vitenskapelige navnet på en underart (eller
vaietet) (Se: Generic name, Species name,
Specific name, Subspecific name og Subspecies;
(2) Algebraisk uttrykk som består av tre forhold
(tilstander, betingelser).
TRINOMI(N)AL NOMENCLATURE: Trinomial
nomenklatur, navnsetting av underarter (eller
vaieteter) med et tredje navn etter de to første
som angir henholdsvis slekt og art, og i tråd med
Kodens reglement for binomial nomenklatur. Se:
Code, Binomi(n)al nomenklatur og Trinomen.
TRIOECIOUS: (1) Som forekommer i tre forskjellige seksuelle typer: Hanner, hunner og
hermafroditter; (2) Planter som har hermafrodittiske (hermaphrodite), hannlige (staminate)
og hunnlige (pistillate) blomster på forskjellige
individer. Se: Dioecious, Monoecious og Trimonoecious.
TRIOSE: Triose, sukkermolekyler (monosakkarider) med tre karbon atomer (C3H6O3).
TRIPARTITE: (1) Tredelt, tresidig, delt i tre deler;
det å ha tre korresponderende deler eller kopier;
(2) Noe som deles mellom eller involverer tre
partier (tre-parts avtale).

ren substans, kan sameksistere i en termodynamisk likevekt. Vann er spesielt i forhold til
andre væsker da is kontraheres når det smelter
(er tyngst ved 4oC) slik at linjen i en graf som
skiller den faste fasen fra den flytende, får et
negativt forløp med økende temperatur.
Trippelpunktet for rent vann er 0,01 oC (273,16K)
ved et damptrykk på 611,7 Pa (4,58 mmHg). Ved
dette punktet skal det minimale forandringer til i
trykk og temperatur, for å forandre de tre fasene
is, vann og damp. Vannets trippelpunkt korresponderer til det minimumstrykk som flytende
vann kan forekomme. For de fleste substansene
korresponderer trippelpunktet også til den
minimumstemperaturen der en væske kan
eksistere. Trippelpunktet er en fiksert størrelse
som benyttes for å kalibrere termometre og
definere andre trippelpunkt verdier (Se: Thermodynamic temperature scale). For polymorfe
substanser kan trippelpunktet omfatte mer enn
én fast fase. Trippelpunktet for rent vann,
hydrogen og oksygen, er alle fikserte punkter
innen den internasjonalt avtalte temperaturskala.
Se: Kelvin og Temperature.
TRIPLET (Triplet code): (1) Triplett, en spesifikk
sekvens av tre påfølgende nukleotider i et
molekyl av DNA (eller RNA) som koder for
(spesifiserer) en aminosyre i et protein (eller
starter eller stopper protein syntesen). Med andre
ord, det er rekkefølgen på de tre basene som
bestemmer rekkefølgen av de forskjellige
aminosyrene i et protein (Se: Anticodon, Codon
og Genetic code); (2) En kombinasjon, sett eller
gruppe på tre av samme slag; (3) Én av tre
organismer født på samme tid; (4) Et sett (enhet)
av tre linjer (som rimer) i et vers; (5) Innen fysisk
kjemi, atom, molekyl eller fritt radikal karakterisert
med to uparede elektroner (med parallelle spinn),
en gruppe på tre linjer nære hverandre i en
elektroforetisk gel eller spektrum, eller en normal
baryon sammensatt av tre kvarker (Se: Gluon).
TRIPLEX: Se: Nulliplex.

TRIPE: (1) Innvoller, innmat; mageinnholdet (1.
eller 2. magen) hos kveg brukt som mat; (2) Tull,
sludder (nonsense); skitt, skrot, søppel (rubbish);
noe fattigslig, verdiløst.
TRIPLE POINT: Innen termodynamikk, trippelpunkt, dvs. trykk- og temperaturbetingelsene da
gass (damp), væske og den faste fasen av en

TRIPLO-: Prefiks som betyr tre ganger, trefoldig.
TRIPLOBLASTIC: Triploblastisk, en organisme
(dyr) med tre embryonale celle- eller vevslag
(kimlag): Ekto-, meso- og endoderm. Alle flercellede dyr (Metazoa) er triploblastiske, unntatt
svampene (Porifera) og huldyrene (Coelenterata)
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som er diploblastiske (Se: Diploblastic). Triploblasty, det å være triploblastisk.
TRIPLOID: Triploid, polyploid kjerne, celle, vev
eller organisme som har tre homologe sett (3n)
av kromosomer (det haploide antall, n); triploide
somatiske celler. Triploide organismer er
vanligvis sterile på grunn av problemer under
meiosen da de mangler homologe kromosomer. I
enkelte tilfeller under planteavl kan det være
fordelaktig, som f.eks. i banan produksjonen da
sterile bananer kan avles aseksuelt uten
frøsetting. Se: Diploid, Haploid, Monoploid,
Ploidy, Polyploid og Tetraploid.
TRIPLOIDY: Triploidi, tilstanden eller det tilfelle
at én celle eller alle cellene i en organisme, har
tre homologe sett av kromosomer (tre ganger det
monoploide antall). Se: Triploid.

TRISOMY: Trisomi, den aneuploide tilstand da
ett eller flere av de homologe kromosomene er
representert tre ganger i en ellers normal diploid
celle, vev eller organisme. Se: Anaploidy, Monosomy og Trisomic.
TRISOMY-21: Se: Down's syndrom.
TRISULCATE: Det å ha tre furer (sulci).
TRITELOSOMIC: Tritelosomisk, en organisme
eller celle som mangler tre homologe kromosom
armer. Se: Ditelosomic og Telocentric.
TRITIUM: Tritium (T), isotop av hydrogen med
massetall 3, dvs. kjernen inneholder 2 nøytroner
og ett proton. Tritium er radioaktivt med en
halveringstid på 12,3 år, og danner helium-3.
Tritium brukes til merking av diverse substanser.
Se: Hydrogen og Triton.

TRIPTON (Abioseston): Tripton, det ikke-levende, abiotiske, materiale som er oppløst i en
vannmasse. Se: Seston.

TRITON: Triton, kjernen til et tritium atom som
inneholder ett proton og to nøytroner. Se: Tritium.

TRIQUETROUS (Triquetral): Det å ha tre vinkler
eller armer, eller det å ha et trekantet tverrsnitt.

TRITURATED: Pulverisert, omhyggelig knust og
malt, f.eks. sundtygget mat.

TRIRADIATE: Trestrålig, det å ha tre stråler eller
radiært utstrålende grener.

TRIUMPH CEREMONY: Triumf seremoni, adferd
som spesielt etterfølger en seierrik kamp eller
aggressiv handling, og som ofte omfatter mer
enn ett individ, gjerne en gruppe individer.

TRISINUATE: Det å ha en bølget kant der tre
innadgående kurver møter tre utadgående kurver; delt i tre lober.
TRISOMIC: Trisomisk, diploid celle, vev eller
organisme der én kromosom (eller noen få)
forekommer tre ganger, dvs. som har fått én
ekstra kromosom homolog med et av de eksisterende parene av kromosomer, symbolisert
med 2n + 1 (2n + 1 + 1, etc. hvis det forekommer
flere). Det ekstra kromosomet kan være enten
helt homologt (primært trisomisk) eller delvis
homologt (sekundært trisomisk) med et kromosom i det normale kromosom komplementet. En
rekke genetiske, abnorme tilstander skyldes
trisomi som hos mennesket kan resultere i 47
istedenfor 46 kromosomer (trisomi kromosom 21
gir Down's syndrom, trisomi 13 gir Patau’s
syndrom, trisomi 18 gir Edward’s syndrom). Se:
Aneuploid, Disosomic, Isochromosome, Monoisosomic og Trisomy.

TRIUNGULIN LARVA: (1) Triungulin (triungulid),
det første larvestadiet (Se: Instar) hos enkelte
parasittiske viftevinger (orden Strepsiptera) som
parasitterer veps. Triungulin larven klekkes i
jorden, men kan senere feste seg på veps som
den utnytter som vert; (2) Første larvestadium
hos forskjellige biller (f.eks. familien Meloidae,
orden Coleoptera) som er aktiv, men under
senere stadier mister benene (som har tre klør på
hver fot, derfor navnet) og parasitterer på bier,
veps eller gresshopper.
TRIVALENT: (1) Trivalent, assosiasjon mellom
tre homologe kromosomer under synapsis i
meiosens profase I (Se: Meiosis); (2) Innen
kjemi, som har en kjemisk valens på tre (Se:
Valence); (3) Innen immunologi, som gir
immunitet mot tre patogene strainer av en infeksiøs agens.
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TRIVIAL: (1) Triviell, uviktig, ubetydelig, av liten
verdi eller betydning; trivielle problemer; (2)
Matematisk det enkleste tilfellet (selvinnlysende),
eller relatert til eller som er løsningen av en
ligning der alle variablene er lik 0.
TRIVIAL NAME: Se: Nomen triviale og Vernacular name.
TRIVOLTINE (Trigoneutic): Trivoltin, det å ha
tre kull per år; art eller organismer som
produserer tre kull eller generasjoner per år eller
sesong. Se: Voltine.
TRIXENIC: Det å avle på én eller flere individer
av en art i assosiasjon med tre kjente arter av
organismer. Se: Axenic, Dixenic, Monoxenic,
Polyxenic, Synxenic og Xenic.
TRIXENOUS: Som benytter tre vertsarter gjennom sin livssyklus. Se: Dixenous, Heteroxenous,
Monoxenous og Oligoxenous.
tRNA (Adaptor RNA, Aminoacid acceptor
RNA, Soluble RNA, sRNA, Transfer RNA):
Transfer RNA, relativt små RNA (ribonukleinsyre)
molekyler (70 - 95 nukleotider lange, molekylvekt
ca. 25 000) som overfører individuelle aminosyrer
til enzym-komplekset på ribosomene under
protein syntesen. Med andre ord, tRNA er
involvert i den genetiske oversettelsen (translasjonen) av mRNA til aminosyre-sekvenser i et
voksende polypeptid (protein) molekyl. tRNA som
utgjør ca. 10 - 15 % av det totale RNA-innholdet i
en celle, binder og frakter spesifikke aminosyrer
til ribosomene og mRNA kodonene (Se: Triplet)
under translasjonen. Det aktiverte enzymkomplekset (syntetase-komplekset) reagerer med
et spesifikt tRNA molekyl og danner aminoacyltRNA som bindes til mRNA-ribosom komplekset
og frigjør spesifikke aminosyrer til polypeptid
kjeden. Aminosyrene inkorporeres fortløpende i
den voksende polypeptid kjeden. Reaksjonen
som binder en aminosyre til en spesifikk
aminoacyl-tRNA syntetase, krever ATP. Under
translasjonen gjenkjenner altså tRNA en spesifikk
aminosyre og den korresponderende koden i
mRNA. tRNA fungerer derfor som et adaptor
molekyl mellom en aminosyre og det angjeldende
kodon på mRNA, og oversetter informasjonen til
protein produkter. Det er i det minste én unik
(spesifikk) tRNA for hver av de 20 aminosyrene

(forskjellige tRNA molekyler som frakter en
spesifikk aminosyre (binder seg til alternative
kodoner
for
samme
aminosyre),
kalles
«isoaccepting tRNA»). Den genetiske koden hos
eukaryoter, kan oversettes ved hjelp av 31 tRNA
arter. Blant eukaryoter er det påvist fra 300 til
1 400 tRNA gener, hos prokaryoter fra 40 - 80
gener, avhengig av art. De transkripsjonsproduktene (pre-tRNA molekyler) fra de genene
som koder for tRNA, gjennomløper en rekke
modifiseringer i løpet av en modningsprosess. De
forskjellige tRNA avviker fra hverandre i nukleotid
sekvenser og i innhold av enkelte sjeldne
nukleotider som bare forekommer i tRNA, dannet
gjennom enzym modifiseringer av standard
basen etter transkripsjonen. Alt tRNA har tre
regioner med nukleotid sekvenser: (a) En
terminal sekvens ved 3'-enden av molekylet (pCpCpA) som tjener som et kovalent festepunkt
for den spesifikke aminosyren, (b) en sekvens
som en antar samvirker med ribosomet, og (c) et
sentralt plassert komplementært antikodon som
består av en sløyfe som omfatter tre nukleotider
og som parer seg med det komplementære
kodonet på mRNA (som koder for en spesifikk
aminosyre) under den ribosomale translasjonen.
Alle prokaryotiske og eukaryotiske tRNA har
samme sedimenterings karakteristika (4 S) og
like sekundære og tertiære strukturer, men
organiseringen av tRNA genene varierer. Se:
HnRNA, Protein synthesis, mRNA, RNA og
rRNA.
tRNA RELEASING FACTOR (TR): TR er en
faktor som katalyserer frigivelsen av tRNA fra
ribosomene, mister sin aktivitet ved oppvarming
og trenger ikke guanosin trifosfat (GTP, energirikt
nukleotid analogt til ATP som er nødvendig for
dannelsen av peptid-bindinger under protein
syntesen) for å virke. Se: GTP, Ribosome, RNA
og tRNA.
TROCH-: Prefiks som betyr hjul.
TROCHOPHORE (Trochophore larva, Trochosphere): Trokofore, trokofore larve, marint, frittsvømmende (planktonisk), usegmentert larvestadium karakteristisk for flerbørstemarkene
(Polychaeta), bløtdyr (Mollusca) og noen andre
virvelløse dyr. Larven svømmer ved hjelp av
ringer med cilier som også benyttes for føde-
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opptak. Dyr som har et trokofore stadium, antar
man er evolusjonært relaterte.
TROGLOBIONT (Troglobite): Troglobiont, troglobitt, en organisme som lever i vannmassene i
hulrom eller ganger under jordoverflaten (Se:
Troglon). Se: Troglophile og Trogloxene.
TROGLOMORPHY: Troglomorfi, de morfologiske
karakterer og karakteristika hos troglobitter som
lever og er tilpasset et liv i hulrom eller ganger i
vannsystemer under jordoverflaten. Se: Troglobiont.
TROGLON: Troglon, biotop som omfatter vannmassene som kan forekomme i hulrom og
ganger under jordoverflaten.
TROGLOPHILE: Troglofil, dyr som vanligvis
forekommer i hulrom og ganger under jordoverflaten, men som ikke er obligat bundet til disse
miljøene. Se: Troglobiont og Trogleoxene.
TROGLOPHILIC (Stygophilic): Det å leve og
trives i hulrom og ganger under jordoverflaten.
Se: Troglobiont.
TROGLOXENE (Trogloxenous): Trogloxen,
organisme som forekommer kun leilighetsvis i
hulrom og ganger under jordoverflaten. Se:
Troglobiont og Troglophile.
TROOP: (1) En gruppe primater, eller en flokk
eller samling av dyr eller fugl av et spesielt slag;
(2) En samling ting eller folk; speidertropp
(gruppe på tre eller flere) under en voksen leder;
(3) Tropp, en gruppe soldater, en kavalerienhet
tilsvarende et infanteri kompani under en
kapteins kommando.
TROPH- (Tropho-): Prefiks som betyr mat, å
nære, ernæring.
TROPEIC: Se: Cariniform.
TROPHALLAXIS (Trophobiosis): Gjensidig
(eller ensidig) overførsel av mat (tarminnhold,
oppgulp, avføring) fra et individ til et annet,
spesielt mellom individer av samme art hos
sosiale insekter, eller mellom forskjellige arter
som kultiveres (farm animals). Innen samme art
kan fenomenet fungere som enten en form for

sosial kommunikasjon eller for overførsel av
nødvendige tarmsymbionter fra eldre til de yngre
individene. Se: Trophobiosis.
TROPHIC (-Trophic): Trofisk, refererer til mat
eller ernæring. Organismenes metabolisme (Se:
Metabolism) varierer basert på om organismene
er anaerobe (Se: Anaerobic) eller aerobe (Se:
Aerobic), fototrofe (Se: Phototrophic), kjemolithotrofe (Se: Chemolithotrophic) eller organotrofe (Se: Organotrophic), hvilket substrat de
benytter og hvilke metabolitter de utskiller eller
sekrerer.
TROPHIC EGG: Trofisk egg, vanligvis ubefruktede egg som benyttes som mat for avkommet som klekkes fra fra livsdyktige egg.
Fenomenet er observert hos en rekke arter av
dyr, deriblant fisk.
TROPHIC LEVEL: (1) Trofisk nivå, næringsstatusen til et ferskvann, spesielt med tanke på
mengde oppløst nitrater og fosfater; (2) Posisjonen en organisme har i en næringskjede eller
næringsnett; det hierarkalske nivået en art eller
gruppe arter med samme næringsmessige
relasjoner, har i et økosystem (næringspyramide)
gitt ut fra antall energioverførselstrinn fra
produsentene av. En næringskjede eller
næringsnett, omfatter en rekke nivåer: Produsentene (autotrofene), primærkonsumentene
(herbivorene), sekundær- og tertiærkonsumentene (carnivorene) og dekompositørene. Det er
sjeldent flere enn fem nivåer fordi ved dette
nivået, er mengden mat eller energi som er
overført fra nivå til nivå, sterkt redusert da energi
tapes under hver overførsel i næringskjeden eller
næringsnettet. Se: Energy flow og Food chain.
TROPHIC LEVEL ASSIMILATION EFFICIENCY:
Se: Ecological efficiency.
TROPHIC PARASITISM (Trophic symbiosis):
Næringsparasittisme, trofisk parasittisme, en
form for parasittisme eller symbiose der en koloni
eller sosial gruppe dyr, invaderes av en annen
gruppe av organismer som utnytter koloniens mat
eller sekreter utskilt fra individene i kolonien. Se:
Trophobiosis.
TROPHIC LAYER (Trophic pathway): Se: Food
chain.
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TROPHIC RESOURSE STABILITY THEORY:
En teori som forfekter at det finnes en negativ
korrelasjon mellom graden av midlertidige variasjoner i en arts matressurs og grad av genetisk
variasjon innen arten.

den dypere delen av en innsjø der nedbrytningen
av organisk materiale dominerer, dvs. under den
trofogene sonen dit lyset ikke når. Se: Compensation point, Trophic og Trophogenic.
TROPHONT: Se: Theront.

TROPHIC UNIT: Trofisk enhet, en gruppe individer av én eller flere arter som okkuperer den
samme relative posisjon i en næringskjede eller
næringsnett, sett i forhold til produsent nivået.
Se: Food chain.
TROPHOBIOSIS (Trophallaxis): Trofobiose, en
form for symbiose mellom organismer der det er
en gjensidig utveksling av mat. En trofobiont
(trophobiont) er en organisme som lever i redet
eller bolet til en annen sosial art og som
beskyttes av den sosiale arten mot parasitter,
predatorer og klimaet som gjenytelse for den
sosiale artens tilgang på mat (sekresjoner).
Fenomenet forekommer særlig hos insekter. Se:
Trophic parasitism.
TROPHOBLAST: Trofoblast, det ytre cellelaget i
en blastocyste. Se: Blastocyst.
TROPHODYNAMICS: Trofodynamikk, det vitenskapelige studiet av energirelasjonene innen
næringsnettet og artenes strategier for næringsopptak. Se: Trophic.
TROPHOGENIC (Trophogenic region, Trophogenic layer): (1) Trofogenisk, den trofogene
sone (fotiske sone), relatert til eller den øvre
belyste delen av en innsjø hvor uorganisk
materiale omsettes til organisk materiale
(assimileres) gjennom fotosyntese. Grensen
mellom den positive og negative assimilasjonsbalansen i en innsjø, kalles kompensasjonsnivået. Vannmassene og bunnen under,
kalles innsjøens trofolytiske (afotiske) sone (Se:
Trophic og Tropholytic); (2) Produsert av eller et
resultat av forskjeller i mat eller matopptaket
(furasjeringsadferden) i motset-ning til genetiske
forskjeller.
TROPHOGENY: Hos sosiale insekter, kasteforskjeller bestemt gjennom mekanismer knyttet til
føden.
TROPHOLYTIC (Tropholytic region, Tropholytic layer): Trofolytiske sone, av, relatert til eller

TROPHOTAXIS: Trofotaxis, rettet respons
(kjemotaxis) hos en bevegelig organisme/celle
mot (positiv) eller bort fra (negativ) en matstimulus. Se: Trophotropism og Taxis.
TROPHOTROPISM: Trofotropisme, orienterende
respons (kjemotropisme) hos en bevegelig
organisme/celle i forhold til en matkilde. Se:
Trophotaxis og Tropism.
TROPHOZOITE: Trofozoitt (trofositt), den ukjønnede, aktive og bevegelige fasen hos visse
sporozoer, som f.eks. schizonten hos malaria
parasitten eller nær beslektede former. (Trophont
er en celle (spesialisert til fødeopptak og vekst)
som er utviklet fra en theront (eller sporozoite) i
motsetning til et enzystert stadium, hvilestadium
(cyste, eller propogule (knopp, spore, rotskudd),
den vegetative strukturen som løsner fra en
plante og kan gi opphav til en ny plante). Se:
Propogule, Sporozoite og Theront.
-TROPHY: Suffiks som refererer til mat, ernæring
eller ernæringsform.
TROPICAL: (1) Tropisk, trope-, en region på
jorden med et klima karakterisert med mye
nedbør, høy fuktighet og temperatur, og relativt
små sesongmessige forandringer. Det tropiske
klimaet skiller seg ut fra andre klimatyper ved å
mangle en kjølig periode da alle måneder har en
gjennomsnittstemperatur på over 20oC; (2)
Klimaet og vegetasjonsformene i områdene
mellom 30o N og 30o S for ekvator der en kan
finne tilsvarende forhold som i tropene. Generelt
refererer tropene til de varme landene med høy
temperatur, fuktighet og nedbør mellom breddegradene 23o26' N og 23o26' S (den nordlige og
sørlige vendekrets). Tropene omfatter 40 % av
jordens overflateareal og inneholder 36 % av
landmassene. De tropiske områdene omfatter
også mer enn 40 % av jordens befolkning (2014),
og som er antatt å nå 50 % i 2050. Se: Torrid
zone.
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TROPICAL DESERT: Tropisk ørken, varm og
tørr ørken nær den nordlige eller sydlige
vendekrets der det subtropiske lufttrykket er høyt
og med meteorologiske betingelser som gir lite
eller kun sporadisk nedbør. Se: Tropical.
TROPICAL GRASSLAND BIOME: Se: Savanna.
TROPICAL LAKE: Tropisk innsjø, en innsjø der
overflatetemperaturen aldri på noen tid av året
faller under 4oC. Se: Tropical.
TROPICAL RAINFOREST (BIOME): Tropisk
regnskog, et av jordens største biomer (Se:
Biome) som strekker seg i et belte langs ekvator
med særlig stor utbredelse i Sør-Amerika, Afrika
og Sørøst-Asia, og da spesielt i Brasil, Kongo,
Indonesia, Malaysia og Peru. Dessuten forekommer tropiske regnskogsbiomer ved kystområdene i Burma, Vestindia, Vietnam, MellomAmerika og Øst-Brasil. I en tropisk regnskog er
nedbøren jevn gjennom året og omfatter mer enn
2 000 mm der de tørreste månedene aldri får
mindre enn 120 mm nedbør; døgnmiddeltemperaturen er ca. 27° året rundt. Jordsmonnet
utgjør diverse typer av lateritt, og er sterkt utvasket og næringsfattig da næringsstoffene er
bundet opp i det levende og døde plantematerialet. Omsetningsraten er rask, skogbunnens strøsjikt er minimalt, men pga. den raske
stoffomsetningen er de tropiske regnskogene
meget produktive. Selve vegetasjonen omfatter
store, eviggrønne, høyvokste treslag (25 -35 m,
enkelte blir 45 - 50 m) med et tett kronetak som
slipper lite lys gjennom. Artsmangfoldet er høyt,
ofte flere hundre arter per km². Arter som teak,
mahogni, og ibenholt, tilhører de tropiske regnskogene, dessuten forekommer det en mengde
epifytter og klatreplanter (lianer). Floraen av
nedbrytere er særlig rik, og består av bl.a. et stort
antall mykorrhizaer (sopper). Tropiske regnskoger har den største biodiversiteten av dyr
blant alle terrestriske lokaliteter, omfattende
tallrike virveldyr, fuglearter og skogsdyr. Se:
Biome, Rainforest og Tropical.
TROPICAL YEAR: Se: Time.
TROPICAL ZONE: Se: Tropics.
TROPICS (Tropical zone, Torrid zone):
Tropene, den regionen av jorden som omgir

ekvator, definert gjennom vendekretsene, de
breddegrader (latitude) der solen når opp til senit
ved solverv, dvs. begrenset av: (a) Krepsens
vendekrets (Tropic of Cancer), dvs. den nordlige
vendekrets (én av de fem store parallell-sirklene)
ved 23°26'12,7" (eller: 23,43687 o) N (nord for
ekvator). Her vil solen nå opp til senit ved
sommersolverv, ca. 21. juni (mellom Krepsens
vendekrets og Stenbukkens vendekrets er det
tropisk klima), og (b) stenbukkens vendekrets
(Tropic of Capricorn), dvs. den sydlige
vendekrets ved 23°26'12,7" (eller 23,43687o) S
(sør for ekvator). Her vil solen nå opp til senit ved
vintersolverv, ca. 22. desember. Grovt sett finner
man tropene, den tropiske klimasonen, mellom
Stenbukkens vendekrets og Krepsens vendekrets. Vendekretsene inkluderer alle områdene
på jorden der solen vil stå i zenit, dvs. rett over
hodet i det minste en gang under året (solåret).
Disse breddegradene tilsvarer den aksiale
helningen på jorden. Breddesirkelens lengde ved
vendekretsene er 36 787,559 km (flytter seg noe
over 14 m per år). Se: Polar og Tropical.
TROPIC TIDE: Tropisk tidevann, tidevannet to
ganger om måneden når månen er nær sin
største nordlige eller sørlige deklinasjon, den
daglige ulikhet er da størst. Se: Solstitial tide og
Tide.
TROPISM (Tropic movement): (1) Tropisme,
dreining av en organisme eller del av organisme i
en spesiell retning som (vekst)respons på en ytre
stimulus; orienteringsvekst, orientering eller rettet
vekst hos en ikke-mobil, fastsittende organisme,
plante eller planteorgan, mot (positiv) eller fra
(negativ) en ytre stimulus. Tropisme omfatter en
rekke former for responser: Barotropisme (vekst i
forhold til trykk), fototropisme (vekst i forhold til
lys), geotropisme (vekst i forhold til gravitasjon),
haptotropisme (vekst i forhold til berøring),
hydrotropisme (vekst i forhold til vann), kjemotropisme (vekst i forhold til kjemiske stoffer),
klinotropisme (vekst i forhold til en stimuleringsgradient), plagiotropisme (vekst i vinkel til en
stimulus), rheotropisme (vekst i forhold til vanneller luftstrømmer); (2) Tendensen en parasitt
(eller patogen) har til å forekomme i en spesiell
type celler eller vev. Omfatter med tanke på
vertsceller: Lymfotropisme (lymfeceller), dermotropisme/epiteliotropisme (hud), neurotropisme
(nerver), nukleotropisme (kjerner) og cytotrop-
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isme (cytoplasma). (Generelt er tropisme relatert
til vekst, taxier til bevegelser.) Se: Kinesis, Orientation og Taxis.
TROPOPARASITE: (1) Tropoparasitt, parasitt
som er tilpasset sesongmessige klimaforandringer, eller kan leve og trives i vekslende kalde
og varme perioder (tropoparasittisme); (2)
Organisme som lever som obligat parasitt kun i
deler av sin livssyklus (Se: Parasite).
TROPOPAUSE: Tropopause, det øvre laget av
troposfæren, atmosfærelaget som skiller troposfæren under og stratosfæren over. Tropopausen
befinner seg ca. 18 km over ekvator og ca. 8 km
ved polene. Høyden på tropopausen som
hverken er konstant i rom eller tid, er også
korrelert med trykk- og temperaturforholdene. Se:
Atmospheric layers og Trophosphere.

TROPOTAXIS: Tropotaxis, en form for taxis der
et dyr retter seg inn i relasjon til stimuleringskilden gjennom å sammenligne mengde stimulus
på hver side av kroppen (f.eks. edderkoppen i et
edderkoppnett som fanger byttet festet til en
netttråd). Se: Taxis og Orientation.
TROUT (Salmo trutta): Ørret, aure, brunørret,
sjøaure (brown trout, sea-run brown trout, migratory trout, sea trout). Se: Salmonoids
TROY: (1) Apotekervekt, gull- eller sølvvekt; et
system for vektenheter (troy weight); (2) Troja, by
i Mellom-Asia nær Dardanellene; et legendarisk
sted da byen under den Trojanske krigen, ble
ødelagt av Greske styrker rundt 1200-tallet.
(Trojas ruiner ble oppdaget av Heinrich Schliemann i 1871.)
TRP (W): Forkortelse for: Aminosyren tryptofan.

TROPOPHILOUS (Tropophilic): Som lever og
trives i områder som gjennomløper markerte
fluktuasjoner i lys, temperatur og fuktighet.

TRUE BREEDING: Se: Pure line.

TROPOPHYTE: Tropofytt, plante som er tilpasset
til å leve under fuktige betingelser (Se: Mesic) en
del av året (Se: Hygrophyte) og under tørre
betingelser resten av året (Se: Xerophyte og
Seric).

TRUISM: Banalitet, trivialitet, utvilsom eller selvinnlysende sannhet; utsagn som ikke sier noe
nytt eller interessant.

TROPOSPHERE: (1) Troposfære, det laveste
(under stratosfæren) og tetteste laget av jordens
atmosfære fra bakkenivå opp til ca. 18 -28 km
over jordens overflate ved ekvator, ca. 8 km ved
polene. Troposfærens høyde over bakken
varierer også gjennom året. Troposfærens øvre
overgangslag, tropopausen (Se: Tropopause),
befinner seg ca. 8 - 18 km over jordoverflaten,
avhengig av breddegrad. Turbulensen er størst i
troposfæren, og de fleste av de synlige
atmosfæriske fenomenene i forbindelse med
vær, f.eks. skydannelser, forekommer i dette
laget. Dessuten forekommer omtrent all atmosfærisk vanndamp (og aerosoler) i troposfæren,
ved siden av ¾-deler av alle atmosfæriske
gasser. I troposfæren faller temperaturen markert
med økende høyde, gjennomsnittlig 6,5oC per km
(Se: Atmospheric layers); (2) Vannmassene i
havet over termoklinen, dvs. det varme øvre laget
i havene ved lave breddegrader og som er
karakterisert ved sterke havstrømmer (Se: Thermocline).

TRUE SLIME MOULDS: Se: Myxomycetes.

TRUNCATE: (1) Det å avslutte eller opphøre
brått, pluselig; (2) Skjære av, beskjære, avkorte
noe ved å kutte toppen eller endene; lemleste;
(3) Innen krystallografi, erstatte en kant eller
hjørne (vinkel) med et plan, en jevn flate som gir
like vinkler med tilstøtende flater.
TRUNCATION SELECTION: Innen avl, en
metodikk der det kvantitative uttrykk av en fenotype, holdes over eller under visse verdier i de
individene som utvelges som foreldre for neste
generasjon; naturlig seleksjon som eliminerer alle
individene utenfor en gitt fenotypisk verdi
(truncation point).
TRUNK: (1) Stamme, stengel, hoveddelen av et
tre (bole) eller plante (stem) til forskjell fra grener
og røtter; (2) En person eller dyrs kropp eller
kroppsdel bortsett fra hodet, nakken og lemmene
(og halen), eller brystet til et insekt (thorax); (3)
Hoveddelen av en anatomisk struktur, f.eks.
arterie eller nerve, som mindre grener går ut fra;
(4) Snabel, elefantsnabel (proboscis); (5)
Bagasjerommet på en bil (boot), eller den delen
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på en båt som er over dekket (cabin); (6)
Strømkrets, elektronisk krets, f.eks. ved computer
systemer, der informasjon formidles, eller en
hovedkanal eller passasje; (7) Hovedtilførselkanal (rørledning) for olje eller gass, eller et
transportsystem som håndterer gjennomfartstrafikk; (8) Stor boks med leddet lokk for frakt
eller lagring av diverse artikler, f.eks. klær.
TRUTTACEOUS: Som er ørretaktig, som angår
ørreter.
TRYPANOSOMOSIS (Trypanosomiasis): Trypanosomose, sovesyke, enhver sykdom på
mennesket eller dyr på grunn av infeksjoner med
parasittiske protozoer, flagellater i slekten
Trypanosoma (orden Kinetoplastida), som lever
som parasitter i blodet (hemoflagellater) hos
virveldyr i tropiske strøk og overføres via
blodsugende insekter, midd og igler. Slekten
Trypanosoma omfatter mange arter som kan gi
alvorlige sykdommer hos både mennesket og
dyr, f.eks. Chagas' sykdom, Dourine, Surra,
Afrikansk sovesyke og Nagana. Trypanosomose
er spesielt utbredt i Afrika og Sentral- og SørAmerika. De fleste Trypanosoma-artene har en
livssyklus som omfatter alternerende faser i
virveldyr og virvelløse dyr. Infeksjonen er
vanligvis godartet hos vilt (Se: Benign), men kan
forårsake alvorlige sykdommer hos husdyr og i
mennesket. Kjente former med medisinsk
betydning er Trypanosoma brucei gambiense
(mennesket er antagelig eneste naturlige reservoar) og T. b. rhodesiense (antiloper er viktigste
reservoar) som overføres via tse-tse fluer
(Glossina spp.) og som forårsaker afrikansk
sovesyke hos mennesket (i endemiske områder
regner man med at 1 av 600 tse-tse fluer er
infiserte), og T. cruzi (vektoren er chagas-tegen
(reduviid bug); tallrike ville og domestiserte
dyrearter utgjør et reservoar, særlig arter av
beltedyr, Armadillo) som forårsaker Chagas'
sykdom hos mennesket (også kalt SørAmerikansk trypanosomose). T. cruzi forekommer i tegenes avføring, og overføres til
mennesket ved at man klør seg på bittstedet og
derved gnir den infiserte insektavføringen inn i
såret. Overføring ved transfusjon av blod fra
infiserte individer, forekommer også. Hovedarten
T. brucei brucei som forårsaker Nagana (som
også artene T. congolense og T. vivax gjør) i
husdyr og vilt, er en av de vanligste og viktigste

husdyrparasitter i Afrika. De tre formene er
uadskillelige morfologisk, men har forskjellig
økologi og epidemiologi (underartene er av
enkelte betraktet som egne arter). Det spesielle
med denne gruppen er at gjentatte utbrudd kan
forekomme da parasittene er i stand til å forandre
sine overflate-antigener (antigenic variation) for å
unngå immunresponsene fra vertene. Mekanisk
overførte arter omfatter f.eks. T. t. evansi som
forårsaker Surra og T. equiperdum som forårsaker Dourine. Andre arter infiserer fisk (f.eks. T.
granulatum som går på ål, T. cyprini på karpe).
TRYPHOBIONTIC: Det å leve i myr eller sumpområder.
TRYPOMASTIGOTE: Trypomastigot, enhver
flagellat i familien Trypanosomatida som har den
typiske formen til en voksen blod-trypanosoma;
en utviklingsform med én flagell og kinetoplasten
lokalisert bak kjernen (tilsvarende en opistomastigot;). De andre morfologiske typene av
trypanosomer har kinetoplasten foran kjernen:
Amastigot, Choanomastigot, Promastigot og
Epimastigot). Se: Trypanosomosis.
TRYPANOSOMATIDA: Encellet dyregruppe med
kun én flagell og én kinetoplastid (organell med
DNA; organismene kalles ofte for kinetoplastider/kinetoplaster). Alle medlemmene i familien
er parasitter, primært i insekter, men enkelte
slekter har en livssyklus som involverer en
sekundærvert som kan omfatte både virveldyr,
virvelløse dyr eller planter. Familien omfatter
mange arter som kan forårsake alvorlige
sykdommer også hos mennesket. Se: Trypanosomosis.
TRYPSIN: Trypsin, enzym eller enzym-kompleks
(en endopeptidase, proteinase) som fordøyer
proteinmolekyler, dvs. er proteolytisk. Forstadiet
til trypsin, trypsinogen, dannes og sekreres hos
virveldyr, fra pankreas (bukspyttkjertelen) inn i
tolvfingertarmen (duodenum) der det aktiveres,
omformes, til den aktive formen trypsin ved hjelp
av enzymet enterokinase (som sekreres fra
tarmveggen i duodenum). Trypsin som er mest
aktiv i en svak alkalisk løsning (i motsetning til
pepsin som krever surt miljø), er et meget viktig
enzym for fordøyelsen av proteiner i den fremre
del av tynntarmen der det også aktiviserer andre
enzymer. Se: Pepsin.
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TRYPTOPHAN (W, Trp): Tryptofan, én av de 20
vanlige aminosyrene i proteiner. Tryptofan er en
essensiell aminosyre. Se: Amino acid og Nicotinic acid.

organ (f.eks. massen (klumpen) av lymfocytter og
epitelioide celler som danner de karakteristiske
skadene i lunger (og annet vev) ved tuberkulose.
Se: Tuberculosis.

TSETSE DISEASE: Se: Nagana.

TUBERCOLOUS: Som er småknudret, knudret,
dekket med små kule-lignende utvekster; som
har eller er relatert til tuberkulose; tuberkuløs. Se:
Tubercle.

TSETSE FLIES: Tsetse-fluer, fluer i slekten
Glossina som overfører sovesyke. Se: Trypanosomosis.
TSUNAMI: Tsunami, stor havbølge forårsaket av
jordskjelv eller vulkansk aktivitet under vann i
motsetning til de normale tidevannsbølgene.
Tsunamier kan medføre store skader der bølgen
treffer kystområdene da selve bølgehøyden kan
komme opp i rundt 15 meters høyde, spesielt der
bølgen treffer relativt grunne strandområder.
Bølgelengden i det åpne hav, kan være fra 100 til
150 km og bølgehastigheten fra 640 til 960
km/timen. Tsunamier forekommer spesielt i
Stillehavsområdet. Se: Water wave.
TSUTSUGAMUSHI DISEASE: Se: Scrub typhus.
T-TEST (Student’s T-test): T-test, mye brukt
statistisk hypotese test, univariat (én variabel),
parametrisk statistisk test for å måle signifikansen i den observerte forskjellen mellom to
gjennomsnitt i to relativt små datasett (f.eks.
mellom en prøve (sample) og en populasjon, to
forskjellige prøver eller samme prøve tatt ved to
forskjellige tidspunkt). Med andre ord, T-tester
kan brukes til å analysere forskjeller i både
uavhengige og parede prøver tatt fra en normalfordelt populasjon når populasjonens standardavik er ukjent; benyttes spesielt for å avgjøre om
en nullhypotese skal godtas eller ikke. Se:
Hypothesis.
TUBER: Knoll, rotknoll, oppsvulmet undergrunnsstengel som tjener til lagring av næringsstoffer
som del av en vegetativ reproduksjon; eksempler
er poteter, kinapoteter og artissjokker.
TUBE: Tube, rør, en hul, sylindrisk struktur.
TUBERCLE: (1) Tuberkel, knute, protuberans,
utvekst, liten avrundet vorte-lignende utvekst på
en plante (spesielt på en rot) eller dyr (spesielt på
et ben); (2) Innen medisin, liten, unormal hevelse
(nodule), på en hud (kvise, filipens) eller i et

TUBERCULOSIS (Phthisis, TB): Tuberkulose,
en vanlig, kronisk og potensielt alvorlig sykdom
på mennesket og dyr, som skyldes bakterier,
såkalte tuberkelbasiller: Mycobacterium tuberculosis på mennesket, M. bovis på storfe (Bovin
tuberkulose, går også på mennesket) og M.
avium på fjørfe. Som mennesket kan infiseres
med kvegets tuberkelbasill, kan kveg infiseres
med menneskets. Smittekilden for mennesket er
ekskresjonsprodukter fra smittede individer, ved
nærkontakt er dråpesmitte via luft det mest
sannsynlige, men infeksjon kan også skje
gjennom infisert mukus og spytt. Patogenet er
ekstremt smittsomt, og kan overleve uker eller
måneder i fuktig eller tørket spytt. Bakterien
formerer seg både intra- og ekstracellulært i
lesjoner (foci) i lungene, kalt tuberkler. De karakteristiske symptomene er kronisk hoste og blod i
opphostet slim, nattesvette og vekttap, men en
rekke andre symptomer kan forekomme
avhengig av hvilket organ som er infisert. De
fleste infiserte individer er asymptomatiske, dvs.
har latent TB, men er ikke smittsomme. De
innkapslede foci i lungene er et resultat av
antistoff- og CMI-responser, og inneholder
leukocytter, epitel-lignende celler, tuberkelbasiller
og såkalte kjempeceller (Giant cells). En slik
tuberkel kan kalsifiseres eller sprekke og spre
infeksjonen videre. Fra slike lungelesjoner kan
bakteriene bli transportert direkte eller inni
makrofager via lungenes lymfesystem, til blodsirkulasjonen noe som kan resultere i dannelser
av nye foci for infeksjoner i forskjellige andre
deler av kroppen. Se: Diseases of civilization.
TUBERIFEROUS: Som bærer tuberkler, knuter,
utvekster. Se: Tubercle.
TUBEROUS:
knortet.

Som

er

knollet,

knoll-formet,
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TUBICOLOUS: Som lever i en selv-konstruert
kanal.

TUMEFY: (1) Hovne opp, bli oppsvulmet, danne
svulst; (2) Bli arrogant, innbilsk, blærete, selvgod.

TUBULAR: Rør-formet, avlang og hul, vanligvis
med samme gjennomgående diameter.

TUMID: (1) Oppsvulmet, opphovnet (swollen,
enlarged, Se: Turgid) (2) Utspilt (bulging, protuberant); (3) Svulstig, pompøs, arrogant (bombastic, pompous).

TUBULE: Lite rør, liten avlang struktur, spesielt
innen anatomi.
TUBULIN: Tubulin, proteinet i mikrotubulene som
danner den primære komponenten i undulipodiene, de mitotiske spindler og nerveceller.
Hver enhet er en (hetero)dimer sammensatt av
- og -tubulin (to underenheter), hver med en
molekylvekt på ca. 55 000. Se: Microtubules og
Undulipodium.
TUFF: Tuff, en type sten som dannes av aske fra
vulkanske utbrudd og som blir gjort kompakt
gjennom konsolidering (agglomerasjon), men
som fremstår som en relativt løs sten.
TUFT: (1) Dusk, kvast, dott, tjafs; (2) Lund, kratt,
tett treklynge.
TUITION: (1) Undervisning, eller det å undervise
(instruction); (2) Undervisningshonorar.

TUMORIGENESIS: Tumorigenese, utviklingen
en normal celle gjennomløper når den forandres
og overgå til en ondartet (malign) kreftcelle.
TUMOUR (Tumor, Neoplasm): Tumor, svulst,
en oppsvelling på kroppen vanligvis uten inflammasjoner, som kommer av unormal eller sykelig
vekst av vevet eller oppsamlinger av vevsvæske.
En svulst består vanligvis av nytt vev som er
forskjellig fra det vevet svulsten vokser i. Slike
svulster kan være godartede (benign, ikke kreft,
dvs. de vokser saktere, invaderer ikke vevet
rundt, sprer seg ikke til andre steder av kroppen
og kommer vanligvis ikke igjen hvis de kirurgisk
fjernes), eller ondartede (malign, kreft, dvs. de
vokser raskt og invaderer andre steder av
kroppen ved at celler løsriver seg og fraktes til
andre kroppsdeler). Se: Metastasis.
TUMOUR VIRUS: Se: Oncogenic virus.

TULAREMIA (Deer-fly fever, Francis' disease,
O'Hara's disease, Rabbit fever, Tulaeremia):
Tularemi, harepest, haresjuke, alvorlig bakterieinfeksjon (Pasteurella tularense = Francisella
tularensis) hos mennesker som har kontakt med
vilt eller småpattedyr. Harepest som forekommer
naturlig i ville gnagere, er særlig utbredt i Europa,
Nord-Amerika, USSR og Japan. Reservoar verter
er harer, kaniner, lemen og andre smågnagere,
vilt og fugl, og deres flått. Infeksjonen skjer
spesielt gjennom insekt- og flåttbitt, men kan
også skje via luft, vann, kjøtt og direkte kontakt
gjennom sår og mukøse membraner. Bakteriene
som er fakultativ intracellulære, infiserer særlig
makrofagene og dermed kan invadere kroppens
immunsystem, sprer seg i kroppen via lymfe og
sirkulasjonssystemet til diverse organsystemer,
lunge, lever, milt og hjerne. Inkubasjonstiden er 2
- 7 dager. Dødeligheten hos pasienter som ikke
fikk antibiotika, kunne være på rundt 50 %.
TUMEFACTION: Unormal cellevekst hos virvelløse dyr som kan ligne på vertebratenes neoplasma, men med ukjent årsak. Se: Neoplasm.

TUMULUS: Voll, haug, (gammel) gravhaug, jord
og sten reist over én eller flere graver (barrows,
burial mounds, kurgans).
TUN: (1) Tønne, kagge, for øl eller (spesielt) vin;
(2) Volummål, vanligvis lik 252 gallon (1 gallon =
3,785 l (US) eller 4,546 (UK)); (3) Tun, hvilefasen hos rotiferer (bdelloider) og tardigrader
som utgjør et encystert, anabiotisk voksent
individ (Se: Anabiotic).
TUNDRA (Tundra biome): Tundra, terrestrisk
biom i arktiske og subarktiske regioner uten trær,
eller alpine områder over tregrensen, der jorden
er svart og skitten, over en permanent frosset
(permafrost) undergrunn (subsoil), og hvor den
dominerende vegetasjon omfatter gress, moser,
lav og dvergbusker (Se: Biome). Sommeren på
tundraen er kort, uten månedlige gjennomsnittstemperaturer over 10oC. Det medfører at på den
arktiske tundraen er vekstsesongen begrenset
oppad til ca. to til fire måneder på den varmeste
tiden da det øverste jordlaget på 10 - 30 cm hvor
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røttene befinner seg, er tint. Arktisk tundra er
karakteristisk for de polare regionene, nord for
den nordlige grensen for treveks (Se: Taiga), og
sør for de polare områdene i nord. Tundraen
dekker store områder av jorden i Holarktisk,
omfattende de nordlige deler av Sibir og
Skandinavia (Palearktisk), og Canada og Alaska
(Nearktisk), og omfatter også den alpine
tundraen og deres organismesamfunn. Spesielt
er det den lave temperaturen og mangelen på
næringsstoffer, som utgjør de begrensende
faktorene for utbredelsen av liv i disse områdene.
Men mangel på drenasje i disse områdene og de
mange myrene, medfører at det kan forekomme
et rikt utvalg av insekter, mygg og knott. Økt grad
av melanisme er også ofte til stede hos dyr i
denne biomen. Se: Biom og Boreal forest.
TUNGSTEN: Wolfram-, wolfram (W), hvitt eller
grått metallisk grunnstoff blant overgangsgrunnstoffene i grunnstoffenes periodesystem, med
atomnummer 74, atommasse (u) 183,85,
smeltepunkt 3 410oC og kokepunkt 5 660oC.
Tungsten brukes i forskjellige legeringer i stål- og
lysindustrien. Tungsten danner et beskyttende
oksidlag i luft og kan oksideres ved høye
temperaturer; det løses ikke opp i svake syrer.
TUNIC: (1) Tunika; (2) En dekkende eller
omringende membran eller vev.
TUNNY: Størje, makrellstørje, tunfisk. Størje er
en betegnelse på flere store fiskearter der den
meste kjente er makrellstørjen (Thunnus
thynnus); andre størjer omfatter laksestørje
(Lampris guttatus) og sildestørje, dvs. håbrann
(Lamna nasus) eller sildekongen (Regalecus
glesne). De ulike størjene er ikke spesielt nært
beslektet, og må ikke forveksles med
fiskegruppen stører i familien Acipenseridae.
TURBARY: Torvmyr, et område med torvjord.
TURBELLARIA: Turbellarier, flimmermark, en
klasse av hovedsakelig frittlevende flatmarker
(rekken Platyhelminthes) som beveger seg ved
hjelp av cilier på kroppsoverflaten. Flimmermark
forekommer både i ferskvann, marint og på land,
bl.a. en art som kan bli 30 cm lang. En del arter
er obligate ektoparasitter på andre dyr i akvatiske
miljøer. Flimmermarkenes slektninger blant flat-

markene, er de parasittiske iktene, haptormarkene og bendelmarkene.
TURBID: (1) Grumset, gjørmet, mudret, sølet,
uklar og ugjennomsiktig (opak) væske på grunn
av ikke-oppløste stoffer (partikler) i suspensjon
som sprer lyset, noe som f.eks. kan skyldes
opprotingen av sedimenter i en vannmasse eller
en bakteriekultur i en væske (Se: Turbidity); (2)
Mørk, tett, tung atmosfære; redusert sikt på
grunn av absorpsjonen og spredningen av lyset i
faste partikler som holdes i suspensjon i luft (støv
som ikke er skyer), f.eks. fra menneskets
aktiviteter eller vulkansk virksomhet; (3) Obskurt,
i mening eller effekt; en tilstand av uro, forvirrelse, rot.
TURBIDITY: Turbiditet, grumset tilsynekomst av
en vanligvis klar væske forårsaket av en
suspensjon av fine partikler eller kolloidale
væskedråper. Se: Suspension.
TURBIDITY CURRENT: Refererer til en nedadgående vannstrøm forårsaket av ustabilt
sedimentært materiale som glir ned en submarin
skråning.
TURBIDITY METER: Turbidimeter, instrument
som måler gjennomskinneligheten i vann, dvs.
spredningen av lys pga. partikler i suspensjon.
TURBINE: Turbin, motor der en akse roterer ved
hjelp av en væske som strømmer over et system
av skovler montert på aksen som vannet støter
mot og dermed driver aksen rundt. Det finnes
forskjellige typer av turbiner: (a) Vannturbiner
som benyttes i de hydroelektriske kraftstasjonene
der kraft hentes fra vannets fall etter oppdemninger eller fra vannets naturlige fall i fosser,
(b) dampturbiner som drives av damptrykket fra
vann som koker og som benyttes i drift av skip og
i elektriske kraftstasjoner som bruker ved, kull
eller olje som energikilde, og (c) gassturbiner
som benyttes særlig i jetfly og som er basert på
skyvekraft produsert gjennom kjemiske reaksjoner mellom diverse kjemiske stoffer.
TURBOT: Piggvar (Psetta maxima), flyndrefisk i
varfamilien (Scophthalmidae).
TURBULENCE: (1) Turbulens, kaotiske bevegelser i ulike retninger i en flytende substans, men
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underordnet den generelle flyteretningen, dvs.
tilstanden til vannstrømmer som gjennomløper
tilfeldige ikke-regulære bevegelser slik at
hastigheten i ethvert punkt kan over tid, variere i
både retning og størrelse. Turbulente bevegelser
omfatter strømvirvler og raske skiftninger i
væskens moment. Hastighetene i de kaotiske
bevegelsene, er helt vilkårlige og kan ikke
relateres til de hastighetsdata som kan måles i
strømmen. I rennende vann forekommer alltid
turbulens, noe som er viktig bl.a. for transporten
av sedimenter i suspensjon eller frakt av masser
langs bunnen (Se: Saltation). Turbulens oppstår
også når vannets viskositet avtar når temperaturen øker, eller vanndybden avtar eller når
elvebredden blir mer ujevn. Flygelmålinger i en
turbulent strømmende elv, er derfor vanligvis
verdiløse; (2) I atmosfæren beskriver turbulens
en irregulær luftstrøm og lufthvirvler som øker
blandingen og spredningen av luftmolekylene.
Det finnes ingen direkte matematisk definisjon på
det fysiske fenomen turbulens i luft, men
turbulensen skyldes antagelig varierende oppvarming av jordoverflaten som medfører en
ustabilitet og dannelse av luftlommer; (3) Urolig,
forvirret, en tilstand av konflikt, turbulens,
turbulente tider.
TURF: (1) Grønnsvær, gressmatte, gressplen,
ferdigplen, plen, den øvre delen av jorden bundet
sammen av gress og planterøtter; (2) Torvmyr,
torvjord brukt som brensel (turf moss), eller et
tørket torvstykke (peat) til brensel (Se: Moss); (3)
Racerbane, veddeløpsbane for hester; (4)
Geografisk område eller aktivitetsområde betraktet som ens personlige område, territorium.
TURFACEOUS: Som angår myrer eller sumpområder.
TURFOPHILOUS: Det å leve og trives i myr- eller
sumpområder.
TURGID: (1) Hoven, oppsvulmet, utvidet, væskefyllt (swollen, Se: Tumid); (2) Svulstig, pompøs,
høystemt, oppstyltet i språk eller stil.
TURGOR: Turgor, væskespreng, væskefyllt,
lukket rom omgitt av semipermeable membraner.
Turgor gir normal hud sin elastiske konsistens;
dehydrerte personer (eller eldre) har nedsatt
turgor i huden. Turgor i planteceller medfører at

vakuolene utvides med vann slik at protoplasmaet presses mot celleveggen. Det osmotiske trykket er da balansert av det hydrostatiske
trykket som er bygget opp ved at celleveggen
presser på dets innhold (protoplasmaet). Det er
dette trykket som gir plantene en viss stivhet, for
mangler turgor, henger planten slapt med sine
blader og sykner hen. Se: Osmosis og Turgor
pressure.
TURGOR PRESSURE (Hydrostatic pressure):
Hydrostatisk trykk, det mekaniske trykket i en
celle som presser plasmamembranen mot
celleveggen og som gir plantene sin stive, rigide
tilsynekomst. Trykket skyldes væskeinnholdet i
plantecellene og er et resultat av det osmotiske
opptak av vann i cellene gjennom semipermeable
membraner. Det hydrostatiske trykket holder de
planter oppreist som ikke har trevev i stammene.
Se: Hydrostatic pressure, Osmosis og Turgor.
TURKANA BOY: Det mest komplette funn av
fossile rester av en hominid (Homo erectus) som
er funnet, 1,6 millioner år gamle. Restene som
ble funnet i Kenya, var av et halvvoksent barn
hvor bare mindre deler av hodeskallen, noen
armben, føttene og noen nakkevirvler manglet.
Ved siden av Lucy er dette et av de mest
interessante fossile hominider i paleontologiens
historie. Se: Hominid og Lucy.
TURKEY: Kalkun, kalkuner i underfamilien Meleagridinae, er en gruppe hønsefugler (Galliformes) tilhørende fasanfamilien (Phasianidae)
som omfatter to arter: Kalkun (Meleagris
gallapavo, som lever i Nord-Amerika) og den
mellomamerikanske flekkalkun (Meleagris ocellata, som finnes på Yucatán-halvøya i Mexico og
i Petén-regionen i Guatemala). Kalkuner er et
populært jaktbytte, spesielt i Nord-Amerika. I
motsetning til sine tamme motstykker, er villkalkuner observante og dyktige flygere. Bronsekalkun er den tamme kalkun som har forekommet
lengst i Norge.
TURNER SYNDROME: Turners syndrom, klinisk,
medfødt kromosomfeil som bare rammer kvinner,
og som skyldes at kvinnen mangler hele (har kun
45 kromosomer) eller deler av det ene X-kromosomet (defekt X kromosom). Disse kvinnene kan
være fruktbare og i varierende grad preget av
Turners syndrom. Hyppigheten er ca. 1:3 000
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jentefødsler; så og si alle (90 %) Turnerfostre
aborteres spontant, dvs. Turners syndrom er
langt vanligere tidligere i fosterlivet. Kvinner kan
også ha et ekstra X kromosom (XXX) noe som
forekommer i 1:800 jentefødsler. Menn med et
ekstra X kromosomm (XXY, Klinefelters syndrom) forekommer i 1:400 guttefødsler, menn
med ett ekstra Y kromosom (XYY) i 1:1 000
gutte-fødsler. Personer med tredobbbelt dose av
kromosom 21 (trisomi-21, Downs syndrom),
forekommer i 1: 1000 fødsler. Trisomi i andre
kromosomer gir stor dødelighet eller store misdannelser.
TURNIP: Nepe, vanlig nepe, turnips (nepe som
dyrkes til dyrefôr, Brassica rapa ssp. rapa), en
underart av bondekål (B. rapa) og som tilhører
korsblomstfamilien (Brassicaceae).
TURNOVER: (1) Vending, omslag, en plutselig
skiftning, forandring eller overførsel; (2) Den
kontinuerlige, balanserte prosess av tap av ting,
molekyler, celler eller organismer i et levende
system, som erstattes av andre av samme slag;
(3) Antallet eller raten arbeidere forlater en
arbeidsplass og erstattes av andre i en gitt
tidsperiode; raten av dette antallet i forhold til det
totale antall arbeidere på arbeidsplassen; (4) Den
tid det tar for en organisme og kjønnsmodnes og
reprodusere, dø og dekomponeres; (5) Mål
(turnover number) på enzymaktiviteten uttrykt
som antall mol av et substrat som omformes til et
eller flere andre produkter per mol av enzymet;
(6) Fraksjonen av en populasjon som utveksles
eller går tapt pga. utvandring eller død, men som
erstattes gjennom reproduksjon; (7) Forholdet
mellom den produktive energiflyten og biomassen i et samfunn eller økosystem; (8) Sirkulasjon, spesielt vannsirkulasjonen som forekommer
i dype, tempererte innsjøer om våren og høsten
og som medfører en utjevning av temperaturforskjellene i vannmassene. Se: Biomass.
TURNOVER PULSE HYPOTHESIS: Refererer til
en hypotese fremsatt av Elisabeth Vrba (1942-)
der det antas at store, geografisk omfattende
økosystem-forandringer i de siste 10 millioner år,
har i perioder medført en relativt rask utdøing av
arter samtidig med utvikling av nye arter (pulse) i
tallrike forskjellige utviklingslinjer. De inngripende
forandringene i økosystemet kan skyldes klimaet
eller omgripende, tektoniske plateforandringer

eller andre former for geologiske katastrofer. En
slik hendelse skjedde for ca. 5 millioner år siden,
en annen mellom 2,8 til 2,5 millioner år siden, da
slekten Homo oppsto i Øst-Afrika blant mange
andre arter virveldyr. Hypotesen antar at de nye
artene er oppstått som svar på radikalt endrete
livsbetingelser. Se: Macroevolution og Red
Queen hypothesis.
TURTLE: (1) Havskilpadde, havskilpadder (Chelonioidea), en gruppe skilpadder som omfatter:
Bastardskilpadde (Lepidochelys olivacea), glattkarett, uekte karett (Caretta caretta), havlærskilpadde (Dermochelys coriacea), karett, ekte
karett (Eretmochelys imbricata) og suppeskilpadde (Chelonia mydas); (2) Turteldue (Streptopelia turtur), fugl som tilhører duefuglene
(Columbiformes).
TUSK: Hoggtann, støttann.
TWAR (TaiWan Acute Respiratory infection):
Twarm, en liten Gram-negativ, obligat intracellulær bakterie (Chlamydophila pneumoniae)
som infiserer mennesket og er hovedårsaken til
(atypiske) lungebetennelser, og som man antar
også er årsaken til at det i de senere år har vært
plutselige dødsfall hos orienteringsløpere. Siden
1979 har 15 svenske elite-orienteringsløpere
dødd plutselig i løypa av hjerteproblemer. Bakterien ble oppdaget på Taiwan (i 1989), men er
kjent verden over. Man har tidligere visst at den
kan forårsake lungeinflammasjoner og katarr i
luftrørene. Bakterien har også vært knyttet til
tilfeller av schizofreni.
TWEETER: Høytonehøytaler, diskant høytaler,
liten høytaler som er laget for å gjengi lyd med
relativt høye frekvenser i hi-fi systemet. Se:
Woofer.
TWILIGHT: Skumring, tussmørke, det svake
lyset etter solnedgang (og før soloppgang) som
skyldes refleksjonen av solstrålingen i atmosfærens øvre lag når solen er under horisonten.
Skumringens lengde er avhengig av breddegrad
og tid på året. I tropene er skumringen mye
kortere enn i områdene mot polene, siden solen
er aldri mer enn 18o under horisonten midtsommer ved de høyere breddegrader. Det
medfører at skumringen varer fra solnedgang til
soloppgang.
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TWIN: (1) Tvilling, enhver av to unger produsert
under samme graviditet; født samtidig av samme
mor. De kan være monozygotiske, identiske
tvillinger oppstått fra et enkelt befruktet egg, eller
dizygotiske, oppstått fra to egg som ble befruktet
samtidig; (2) Make, sidestykke, én av to ting, dyr
eller personer, som ligner hverandre eller er nært
relaterte; (3) Sidestykke, noe som inneholder
eller består av to korresponderende deler;
dobbeltrom (twin-bedded room); (3) Innen mineralogi, to sammenvevde krystaller som er speilbilder av hverandre.
TWINKLE: (1) Tindre, øyer som tindret av glede
og lyst; (2) Blunke, blinke med øynene; (3)
Skinne, funkle, glitrende lys som forandrer seg
kontinuerlig fra skarpt til svakt (flicker, glimmer);
(3) Blunk, øyeblikk, bevege seg lett og raskt (flit).
TWIN METHOD: Innen human genetikk, bruk av
tvillinger for å studere arv og omgivelsenes innflytelse på fenotypen. Se: Phenotype.
TWIN SPECIES: (1) Innen taksonomi, to arter
som er fenotypisk meget like hverandre, men
adskilt fra hverandre gjennom reproduktiv
isolasjon (Se: Sibling species); (2) Innen økologi,
to arter som er nært relaterte og som innehar den
samme økologiske nisje (Se: Niche).
TWISTED: (1) Snodd, vridd, forvridd, vindskjev,
tvunget ut av sin normale form (crumpled); (2)
Forstuet, skadet gjennom vridning (sprained); (3)
Mentalt og følelsesmessig upålitelig; lur, sleip, slu
(twisted mind).
TWISTED STOMACH WORM: Se: Large stomach worm.
TWO FACTOR CROSS: Genetisk krysningsforsøk (rekombinasjonseksperiment) som involverer to genetiske markører (f.eks. ab x a + b+).
TWOFOLD: (1) Dobbelt, det å ha to deler, elementer eller aspekter; (2) To ganger så tallrik
eller så stor.
TYCHO-: Prefiks som betyr sjanse, tilfeldighet.
TYCHOPARTHENOGENESIS: Tykopartenogenese, tilfeldig partenogenetisk reproduksjon hos

en art som ikke benytter metoden normalt. Se:
Parthenogenesis.
TYCHOPELAGIC: Tykopelagisk, organismer
som vanligvis er bunnformer, men som tilfeldig er
brakt oppover i vannmassene.
TYCHOPLANKTON: Tykoplankton, organismer
som tilfeldigvis har havnet blant planktonorganismene spesielt pga. ekstreme værforhold, urolige
vannmasser og turbulens.
TYCHOPOTAMIC: Tykopotamisk, akvatiske
organismer som lever og trives i stille vann,
dammer og bakevjer i elver og bekker, og som
bare tilfedigvis påtreffes i rennende vann. Se:
Autopotamic, Eupotamic og Potamon.
TYLOSIS: Tylose, fortykkelse og herdning av
huden; ilke, liktorn (callosity)
TYMPANIC MEMBRANE: Trommehinne, den
tynne membranen mellom den ytre øregangen og
mellomøret som oppfanger lydbølger mekanisk
og overfører dem til et sansepitel for lyd.
(Tympanitis (myringitis), inflammasjoner i trommehinnen; tympanus cavity, mellomøret.)
TYP. (Typus): Forkortelse for: Type.
TYP. CONS. (Typus conservandus): Forkortelse for: Bevart type; type som skal konserveres
og bevares. Se: Type.
TYPE (Name bearer, Nomenclatural type,
Nominifer, Type specimen): (1) Forbilde, mønster, eller det å klassifisere; (2) Innen taksonomi,
typebestemme, type, standardreferansen for et
vitenskapelig navn, eksemplaret av en art som
ble valgt ut av den som først beskrev arten i
henhold til de krav Koden setter (Se: Code), og
gav det et vitenskapelig navn. Det vitenskapelige
navnet er knyttet til dette ene type-eksemplaret,
kalt holotypen. Med andre ord, dette eksemplaret
er den permanente referanse til artsnavnet, det
grunnleggende individ eller enhet i et takson hvis
beskrivelse tilfredsstiller de betingelser for
publisering (availability, innen zoologi; valid
publication, innen bakteriologi/botanikk) som er
gitt i de internasjonale kodene for nomenklatur.
Ethvert takson har én, aktuelt eller potensielt,
holotype; potensielt fordi det i eldre taksonomisk
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litteratur, ikke alltid ble eksplisitt utvalgt et typeindivid blant individene i prøven. Typen til en
nominal art, er ett individ (type eksemplaret,
holotypen, type specimen), typen til en nominal
slekt, er den nominale arten (type arten, type
species) og typen til en nominal familie, er den
nominale slekten (type slekten, type genus). Det
geografiske stedet type eksemplaret (holotypen)
ble funnet, kalles type lokaliteten. For parasitter
har vi også en type vert, dvs. den vertsarten den
beskrevne holotypen ble funnet i (endoparasitter)
eller på (ektoparasitter). Det forekommer mange
forskjellige typebetegnelser, her er et representativt utvalg: AEDOTYPE, et eksemplar som
har fått sine genitalier undersøkt, ALLOTYPE, det
motsatte kjønn av holotypen, APOTYPE
(hypotype), et eksemplar som er brukt for å
supplere beskrivelsen av holotypen, men som
ikke er en del av artens originale typeserie,
AUTOTYPE, et eksemplar som senere er
bestemt av forfatteren av arten, til å være identisk
med holotypen, COTYPE, et eksemplar brukt til
identifisering og som er arbeidet med av artens
opprinnelige forfatter, eller samlet fra typelokaliteten, men ikke brukt i den opprinnelige
beskrivelsen (og som ikke bør brukes i zoologisk
nomenklatur; tidligere benyttet for syntype,
isotype eller paratype), CYRIOPLESIOTYPE, et
typisk eksemplar blant flere plesiotyper,
GENOTYPE, tidligere benyttet for arten som er
typearten i et slektstakson, HAPANTOTYPE, én
eller flere preparater av direkte relaterte individer
som representerer forskjellige stadier i livssyklus
og som tilsammen utgjør den navnbærende type
av en art (av protoktister, protozoer), HOLOHOMOIOTYPE, en homeotype av samme kjønn
som holotypen eller lektotypen, HOLOPLASTOTYPE, en kaste av holotypen, HOLOTYPE, den
navnbærende typen (name bearing type), det
ene eksemplaret (hvis ikke en hapantotype) av
en art som er angitt som typeeksemplaret (Se:
Type specimen) for arten (eller underarten) da
dette nominale takson ble etablert (dvs. bestemt
og beskrevet i den originale beskrivelsen av
artens opprinnelige forfatter (author); ideelt sett et
utvalgt individ som befinner seg nær artens
gjennomsnittlige variasjonsbredde), HOMO(E)TYPE, et eksemplar som er sammenlignet og
funnet lik typen av en art, men av en forfatter
som er forskjellig fra forfatteren som beskrev
arten (holotypen), HYPOTYPE (Se: Apotype),
IDEOTYPE, et eksemplar undersøkt av artens

forfatter og funnet lik holotypen, men ikke
samplet fra typelokaliteten, KLASTOTYPE
(clastotype), en del eller et fragment av typen,
KOLLETERAL TYPE (colleteral type), ethvert
eksemplar som brukes i beskrivelsen av en art og
som ikke er den primære typen, LEKTOTYPE
(lectotype), én av mange syntyper (Se: Syntype)
som etter etableringen av en nominal art (eller
underart) ble bestemt til å være den
navnbærende typearten for dette takson når
ingen opprinnelig holotype ble utvalgt (dvs. et
eksemplar som er valgt som holotypen blant
syntypene som en artsrevisjon er basert på),
LOKOTYPE (locotype, Se: Topotype), METATYPE, et eksemplar som er bestemt ved
sammenligning med holotypen (eller er fra typelokaliteten) av forfatteren av typen, NEPIONOTYPE, et eksemplar som utgjør typen av et
larvestadium av en art, NEOTYPE, et nytt
eksemplar, ideelt sett fra den opprinnelige
lokaliteten (geografisk, stratigrafisk, vert), og
valgt som den navnbærende typen (holotype) av
en art (eller underart) hvis det er behov for å
definere det nominale takson objektivt og ingen
navnbærende type eksisterer (dvs. den originale
holotypen, lektotypen eller alle paratyper og
syntyper, er ødelagt, tapt, antatt å være tapt eller
forkastet av Kommisjonen), PARALEKTOTYPE
(paralectotype), typen(e) som er igjen etter valget
av en lektotype blant de originale syntypene,
PARATYPE, ethvert individ i en typeserie som
ikke er holotypen og som den opprinnelige
forfatter av arten benyttet ved den originale
beskrivelsen og som er angitt å være paratyper i
dette arbeidet (tilsvarer paralektotype innen
botanikk, eller individet av motsatt kjønn av det
individ bestemt som holotypen), PLESIOTYPE, et
eksemplar identifisert av en senere forfatter å
høre til en gitt art (dvs. er lik en spesiell art eller
et typeeksemplar som senere figurer eller
beskrivelser er basert på), SYNTYPE, ethvert
eksemplar i en typeserie som var tilgjengelig for
forfatteren av en art når ingen ble utvalgt til
holotype eller lektotype; samlet utgjør syntypene
da den navnbærende typen, TEKTOTYPE
(tectotype),
enhver
type
som
omfatter
prepareringer på slides, TOPOTYPE (locotype),
et eksemplar tatt fra typelokaliteten av en art
(eller underart) som en antar den tilhører uansett
om arten er en del av en typeserie eller ikke,
TYPEART (type specimen, Se: Holotype), og
TYPOTYPE, brukt hvis en tidligere beskrivelse
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eller illustrasjon tjener som holotype til en art; (3)
Innen bakteriologi, en variant av en art, en
infrasubspesifikk populasjon (Se: Variety); (4)
Den generelle form, struktur eller karakter som
skiller en klasse eller gruppe objekter eller
organismer, fra andre slike klasser eller grupper.
TYPE BY ELIMINATION: En type som er utvalgt
når noen av artene i en slekt har blitt overført til
andre slekter; typen i en slekt selektert blant de
originale eller opprinnelige artene som er igjen i
slekten.
TYPE BY ORIGINAL DESIGNATION: En art
som er utvalgt som type i den originale
publiseringen av en slekt.
TYPE CONCEPT: Type konseptet, type begrepet, viser til en nomenklaturisk metode som
hefter et vitenskapelig navn permanent til ett
individ, type individet (Se: Type specimen). Det
taksonoiske navnet tilhører dette typeindividet
gjennom alle senere taksonomiske revideringer.
Alle taksa har en slik navnbærende type. Se:
Holotype og Type.
TYPE CULTURE: (1) Type kultur, kultur som
stammer fra en holotype, lektotype eller neotype;
(2) Kultur av en type strain. Se: Holotype og
Type.
TYPE DESIGNATION (Type selection): Type
utpeking, bestemmelsen av typen(e) til et gitt
takson. Se: Type.
TYPE I DIABETES (Juvenile diabetes, T1D):
Type I diabetes, insulin avhengig diabetes, der
det produseres utilstrekkelige mengder av
hormonet insulin i bukspyttkjertelen (pancreas)
(autoimmmun ødeleggelse av de insulin-produserende beta cellene i pancreas), noe som gir
høye blodsukkernivåer i kroppen. Klassiske
symptomer er hyppig urinering, økt tørst og
sultfølelse, vekttap, generell trøtthet og dårlig
sårheling. Symptomene kan oppstå over kort tid.
Sykdommen medfører behov for kontinuerlig,
kunstig tilførsel av insulin. Diabetes som oppstår i
ung alder, er vanligvis type I diabetes. Se: Type
II diabetes.
TYPE II DIABETES (Adult-onset diabetes,
Non-insulin dependent diabetes, T2D): Type II

diabetes, en form for diabetes som er
karakterisert ved høyt blodsukker der kroppens
celler ikke responderer korrekt på hormonet
insulin eller der det er en generell mangel på
insulin slik at sukkeret fra maten ikke forbrennes
tilstrekkelig, noe som medfører et uheldig,
forhøyet blodsukkernivå. Symptomene omfatter
økt sultfølelse, hyppig urinering, vekttap,
tretthetsfølelse og sår som har vanskelig for å
gro. Langvarig T2D kan lede til bl.a. hjertesykdommer, slag, nyresvikt og dårlig blodsirkulasjon. T2D omfatter ca. 90 % av alle
tilfellene av diabetes. Overvekt og lite fysisk
aktivitet, er kjente årsaker til T2D. Se: Type I
diabetes.
TYPE ERROR: Innen statistikk, det å forkaste en
null hypotese når den enten er korrekt og skulle
vært akseptert (type I feil), eller feil og skulle vært
forkastet (type II feil). Se: Hypothesis.
TYPE FIXATION: Se: Fixation.
TYPE GENUS: Type slekt, den nominale slekten
som er den navnbærende type av et takson på
familie-gruppe nivå (familie, underfamilie, tribe).
Se: Genotype og Type.
TYPE HORIZON: Innen paleontologi, typehorisont, det geologiske lag (stratum) fra hvilket
den navnbærende typen til en nominal art (eller
underart) ble innsamlet fra.
TYPE HOST: Type vert, den navnbærende typen
av en nominal vertsart (eller underart) som en
parasittart ble opprinnelig funnet i (eller på) og
beskrevet fra.
TYPE LOCALITY: (1) Innen biologi, type lokalitet, det unike geografiske (eller stratigrafiske)
stedet (makromiljøet) som type eksemplaret
(holotypen, lektotypen; Se: Type, Type species
og Type specimen) til en nominal art (eller
underart) ble opprinnelig funnet og beskrevet fra.
Artens populasjon på type lokaliteten, kalles den
topotypiske populasjonen (topotypical population), individene som er innsamlet på type
lokaliteten, kalles topotyper. Type lokaliteten
refererer både til nålevende og fossile organismer (Se: Toponym og Type site); (2) Innen
geologi, type lokalitet, et gitt sted som er utvalgt
til å definere en stratigrafisk divisjon.

773

TYPE MATERIAL: Type materiale, samleterm
som omfatter alle type eksemplarene (Se: Type
specimens). Taksonomer vil alltid forsikre seg om
at typematerialet overføres så raskt som mulig til
en offentlig institusjon, spesielt et av universitetenes zoologiske eller naturhistoriske museer
hvor de blir trykt tatt vare på (magasinert) og gjort
tilgjengelige for andre forskere. Se: Type og Type
series.
TYPE METHOD: Type metode, de omforente
taksonomiske metodene for navnsetting og
artsbestemmelse av organismer gjennom bruk av
typer; metoden for å knytte et takson navn
udiskutabelt og utvetydig til et spesifikt zoologisk
individ eller objekt som tilhører taksonet. Se:
Type.
TYPE NUMBER: Se: Modal number.
TYPE I REACTION: Se: Anaphylaxis.
TYPE II REACTION (Cytotoxic hypersensivity): En form for umiddelbar hypersensivitet
som involverer bindingen av antistoffer til
antigener som er til stede på overflaten av celler.
En slik binding kan lede til en komplementavhengig immun cytolyse eller fagocytose (via
immune adherence) eller til en komplementuavhengig fagocytose (via opsonisering). Se:
Hypersensitivity.
TYPE III REACTION (Complex-mediated
hypersensitivity): En form for umiddelbar
hypersensivitet som involverer dannelse av
komplekser mellom løselige antigener og
humorale antistoffer. Forekommer komplement
fikseringer kan vevsskader oppstå lokalt eller
systemisk.
TYPE IV REACTION: Se: Delayed hypersensitivity.
TYPE V REACTION (Stimulatory hypersensitivity): En form for umiddelbar hypersensivitet
hvor humorale antistoffer reagerer med
celleoverflate komponenter (f.eks. et hormon
reseptor) med påfølgende stimulering av cellen.

TYPE SERIES (Type material): Type serie,
rekken av individer som den opprinnelige forfatter
baserer et nytt artsgruppe takson på. Har ikke
den opprinnelige forfatter av taksonet, valgt ut en
holotype blant rekken av individer, vil ethvert
individ i typeserien senere kunne utvelges som
navnbærende type, men da benevnt lektotype. Til
det skjer, er alle individene i en typeserie,
syntyper, som samlet utgjør den navn-bærende
typen. Se: Holotype og Type.
TYPE SITE: Innen parasittologi, type-site, den
spesielle lokaliteten i eller utenpå verten (mikromiljøet) som holotypen stammer fra (Se: Holotype), og som er nevnt og beskrevet i førstebeskrivelsen av arten, taksonet. Se: Type locality.
TYPE SPECIES: Type art, den enkelte nominale
arten (nominalarten) som er den navnbærende
type av et takson på slekts-gruppe nivå (slekt,
underslekt); arten som er navnbærende for en
gitt slekt (eller underslekt). Denne arten må forbli
permanent innen slekten som bærer dens navn
(men behøver ikke nødvendigvis å være den
mest typiske eller karakteristiske for artene i
slekten). Enhver (annen) art som fjernes fra
slekten, må bli gitt et annet slektsnavn. Se: Type.
TYPE SPECIMEN: Type eksemplaret, type
individet (type specimen), det enkelte utvalgte
individet blant (normalt) en rekke individer i en
type serie (Se: Type series), og som artens vitenskapelige navn formelt er knyttet opp til. Nye
arter innen slekten som skal beskrives, blir
vurdert opp mot dette ene type eksemplaret (eller
beskrivelsen av det) for bestemmelse og navnsetting. Utvelgelsen av selve type eksemplaret
kan variere, noe som gir seg uttrykk i forskjellige
termer, f.eks. holotype, lektotype og neotype. Se:
Holotype, Lectotype, Neotype og Type.
TYPE STRAIN: Type strain, strainen som ble
benyttet når arten ble beskrevet for første gang
og som ble utvalgt av forfatteren som type
strainen. En strain som i sitt vitenskapelige navn
eller kode, har hevet skriift, er en type strain,
f.eks. C26T. Typestrainer er ofte bestemt ut fra
det kulturnummer de bærer i en formelt etablert
samling av kulturer. Se: Strain.

TYPE SELECTION: Se: Type designation.
TYPHOID FEVER (Febris typhoidea, Typhoides): Tyfoidfeber, akutt infeksiøs sykdom på
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mennesket som skyldes den Gram-negative
bakterien, Salmonella typhi. Bakterien overføres
via fekal forurensing, dvs. kontaminert mat eller
vann forurenset med avføring. Asymptomatiske
bærere er en viktig kilde til spredning av
parasitten. S. typhi formerer seg i galleblæren
eller tarmen, men kan invadere blodåresystemet
og medføre en systemisk infeksjon med
spredning til en rekke av kroppens organer, bl.a.
hjernen. Uten rask behandling kan bakterien
forårsake alvorlige komplikasjoner og også være
fatal. Tidligere på 1800-tallet og helt fram til rundt
1950-årene, forekom det hyppige epidemier av
tyfoidfeber i Norge. Inkubasjonstiden er vanligvis
10 - 14 dager; bakterien kan forekomme i avføringen fra infiserte individer, over en årrekke. Se:
Parathypoid fever, Public health, Salmonellosis
og Typhus (fevers).
TYPHOID MARY: En bærer og smitter av
tyfoidfeber. Se: Typhoid fever.
TYPHOON: Tyfon, et lite, men ekstremt sterkt
lavtrykk-system (tropisk syklon) i det vestre
Stillehavsområdet og Indiske hav som gir meget
sterke vinder og også ekstremt med nedbør.
TYPHUS (FEVERS): Tyfus, flekktyfus, men
termen er også feilaktig benyttet på paratyfoidfeber og tyfoidfeber (Se: Paratyphoid fever og
Typhoid fever). Flekktyfus (typhus exanthematicus) skyldes infeksjoner med Gram-negative
bakterier (Rickettsiae) som er obligate intracellulære parasitter (patogener) på både mennesket
og andre virveldyr og overføres via lus og lopper.
De rickettsiosene som overføres via flått, kalles
ofte flekkfeber. Rickettsiosene omfatter forskjellige typer: (a) Epidemisk tyfus (klassisk tyfus,
lusesmittet tyfus) hos mennesket, er en akutt
systemisk sykdom som skyldes Rickettsia
prowazeki. Infeksjonen skjer når f.eks. luseavføring som inneholder parasitten, kontaminerer
et lusebitt eller annet sår. Klassisk tyfus infiserer
bare mennesket, og smitter mellom mennesker
via kropps- eller hodelus. Inkubasjonstiden er 1 2 uker. Mortaliteten ved ubehandlete tilfeller, er 5
- 70 %. Sykdommen kan kontrolleres gjennom
avlusning og profylaktiske vaksiner, (b) Brills
sykdom (Brill-Zinsser disease, recrudescent
typhus) hos mennesket, er en mild form av
klassisk tyfus som kan oppstå en tid etter et
tidligere angrep. I mellomtiden kan parasitten ha

oppholdt seg latent i kroppen, og (c) endemisk
tyfus, loppesmittet tyfus (murine typhus, fleaborne typhus) hos mennesket, er en mildere form
av epidemisk tyfus. Primært er dette en sykdom i
rotter som skyldes Rickettsia typhi (= R. mooseri)
der mennesket smittes via kontaminering. Blant
rottene spredes bakterien via loppearten,
Xenopsylla cheopis. Se: Diseases of civilization.
TYPICAL: (1) Typisk, karakteristisk for en
spesiell person, ting, gruppe, klasse eller
kategori, eller som er forventet eller vanligvis
assosiert med en spesiell person eller ting; (2)
Utpreget, i overensstemmelse med en type; (3)
Symbolsk, representativt som et symbol
(emblematic); (4) Typisk, i tråd med eller det man
forventer vanligvis vil hende.
TYPIFICATION: (1) Innen taksonomi, typifisering,
bestemmelsen eller fikseringen av en navnbærende type til et takson for å gi en objektiv
referanse for navnebruken på taksonet (Se: Type
designation og Fixation); (2) Det å typifisere,
prosessen å skape en standard, typifisert form
eller modell (ideell type, normal type, ren modell).
TYPING: Innen mikrobiologi, metodene som
brukes til å skille mellom nært relaterte strainer
av en gitt mikroorganisme, f.eks. medlemmer av
samme art, som fremviser minimale biologiske og
biokjemiske forskjeller. Det å oppdele en patogen
art i et antall av distinkte typer er ofte av stor
nytte for klarlegging av de epidemiologiske
forholdene angående den korresponderende
sykdom.
TYPIFY: Brukt om å bestemme typen til et navn
innen taksonomi eller å være typen til et navn.
TYPOGENESIS: Typogenese, en periode av
eksplosiv evolusjon hvor nye former eller arter
oppstår relativt raskt.
TYPOLOGICAL SPECIES: Se: Nomenspecies.
TYPOLOGICAL SPECIES CONCEPT: Typologiske artsbegrep, betraktningen av en art som en
gruppe organismer som utgjør en felles
morfologisk enhet som er ens og uforandrlig. Det
vil si at det legges under dette begrep vekt på
arten som ett individ eller en statisk, ikke-variabel
samling av dyr. Typologi vil si klassifikasjons-
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metoden basert på dette artsbegrep. Se:
Biological species concept, Species og Species
concept.
TYPOLOGIST: (1) Typolog, en som ser bort fra
variasjoner og betrakter alle individene,
medlemmene i en populasjon som replika av
typen; (2) En som studerer typer og symboler; en
spesialist i lingvistisk typologi.
TYPOLOGY: (1) Innen taksonomi, typologi, en
taksonomisk teori eller filosofi som sier at alle
organismene kan betraktes som varianter av en
rekke morfologiske fundamentale grunnplaner,
bygningsmessige hovedmønstre; (2) Innen
antropologi, den rasemessige inndelingen av
kultur; (3) Innen arkeologi, klassifiseringen av
artefakter i henhold til deres karakteristikker; (4)
Innen linguistikk, studiet og klassifiseringen av
språk; (5) Innen psykologi, klassifiseringen av
mennesker ut fra deres personlighetstrekk.
TYPOLYSIS (Phylogerontic): Typolyse, perioden i en evolusjonshistorie som forutgår
utdøingen av en type organismer eller gruppe.
Se: Paracme og Phylogerontic.
TYPOSTASIS: Typostase, en statisk fase innen
en evolusjon.
TYPUS: Se: Bauplan.
TYPUS CONSERVANDUS: Se: Typ. cons.
TYROSINE (Y, Tyr): Tyrosin, en av de 20 vanlige
aminosyrene i proteiner. Den kjemiske formelen
er C9H11NO3. Tyrosin er en ikke-essensiell
aminosyre. Se: Amino acid.
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U
U (u): Forkortelse for: (1) Uracil (Se: Uracil); (2)
Uran (Se: Uranium); (3) Se: Excreta; (4) Se:
Enzyme unit; (5) Enhet (unit).
UBEROUS: Som er fruktbar, produktiv, som gir
overflod av noe. Uberty, fruktbarhet.
UBIQUITOUS (Widespread): Allestedsnærværende, som er vidt utbredt, det å eksistere eller
være overalt på samme tid. Ubiquist, en art som
har meget stor eller verdensomfattende
utbredelse, eller forekommer i alle biotoper eller
alle verter (Se: Cosmopolitan, Ecumenical og
Pandemic).
UDDEN GRADE SCALE: Skala for inndeling av
sedimentpartikler etter størrelse der kategoriene
er basert på en dobling eller halvering over eller
under det valgte referansemål i mm. Se: Wentworth grade scale.
UDDER: Jur, et hengende organ mellom
bakleggene hos hunnlige firfotede pattedyr (kveg,
sau, geit, hester og relaterte dyr) som er dannet
av to eller flere melkekjertler innelukket i en felles
struktur der hver er utstyrt med en enkelt spene
som avkommet kan drikke morsmelk fra.
Mammary gland, melkekjertel, modifisert talgkjertel som hos hunnlige pattedyr er modifisert til
å sekrere melk, og som forekommer i par der
hver er utstyrt med en brystvorte.
UDN (Ulcerative dermal necrosis): UDN,
kronisk hudsykdom hos laksefisk som (muligens)
skyldes et virus og som opptrer etter at fisken har
migrert opp i elvene for å gyte. Infiserte fisk
utvikler hudsår på hodet, ryggen og ved halen,
som blir utsatt for sekundære soppinfeksjoner
(Saprolegnia) som gir et blå-grått utseende. De
mest alvorlige infeksjoner fører til fiskedød.
UDOMETER (Pluviometer, Rain gage): Regnmåler, instrument for å måle nedbørsmengde.
UEP: Se: Evolutionary clock hypothesis.
UHF (UltraHigh Frequency): Forkortelse for:
Ultrahøy frekvens. Se: Frequency bands.

ULCER (Ulcus): (1) Sår, sårskade, ulcus, ytre
brudd i en kroppsmembran, åpent hudsår med
ødeleggelse
av
overflatevevet
(vevsdød,
nekrose), og ofte med puss (Se: Pus); (2)
Magesår, indre brudd og sår i en kroppsmembran
(mukøs membran) i magen (gastric ulcer) eller
tolvfingertarmen (duodenum, duodenal ulcer)
som ikke vil gro, pga. erosjoner forårsaket av
magesyre (peptic ulcer), infeksjon med bakterien
Heliobacter pylori eller rent stress. Risikoen for
magesår øker ved røking, stort alkoholforbruk og
visse medisiner (som aspirin). Sårskader i hud
(epitelier) kan forekomme inni munnen (munnsår), på kroppen pga. trykk og dårlig sirkulasjon
(for lite tilført oksygen og næring; liggesår,
bedsore), ved fysiske skader (brudd, forfrysninger), infeksiøse sykdommer eller ondartede
tumorer (Se: Vulnus); (3) Dårlig, fordervende
tilstand eller moralsk innflytelse.
ULCERATION: (1) Sår, sårskade, eller kronisk
sårdannelse; (2) Utviklingen av et sår, eller
prosessen å bli sårskadet.
ULCERATIVE DERMAL NECROSIS: Se: UDN.
ULCER DISEASE: (1) Sykdom på laksefisk som
skyldes infeksjon med bakterien Haemophilus
piscium (Se: Septicemia). (H. piscium er antatt å
være en subtype av en atypisk Aeromonas
salmonicida); (2) Sår, brudd i hudoverflaten
(epiteliet) i magen, tolvfingertarman (duodenum),
eller i enkelte tilfeller, også svelget (Se: Ulcer).
ULCUS: Se: Ulcer.
ULCUS MOLLE: Se: Chancroid.
ULIGINOUS: (1) Som vokser på våte, gjørmete
steder; slimet; (2) Myrlendt, vannmettet (marshy,
muddy, swampy) (Se: Oozy og Paludal).
ULMIFICATION: Prosessen å danne torv.
ULNA: Underarmsbenet, det lengste av de to
benene i forarmen som knyttes til handleddet på
den siden som vender bort fra tommelen.
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ULORRHEA: Blødninger fra tannkjøttet.
ULTIMATE: (1) Den endelige faktor, det endelige
forhold; den siste i en prosess, serie eller
utvikling (final, last); (2) Ytterst, det mest fjerne i
rom eller tid (farthest); (3) Den mest ekstreme
(beste) av sitt slag (utmost); (4) Det siste spørsmål, siste resultat; den ultimate sannhet; (5) Av
største betydning, eller største mulige størrelse
(maximum); (6) Noe som viser den maksimale
utvikling eller konstruksjon; finesse; (7) Noe som
er umulig for videre analyse, eller inndelinger; (8)
Fundamentalt; den ultimate sannhet (basic,
fundamental). Se: Proximate.
ULTIMATE ANALYSIS: Innen kjemi, total
analyse, bestemmelsen av den relative mengde
(prosent) av grunnstoffene i en kjemisk substans.
ULTIMATE FACTOR (Selective factor, Ultimate cause, Ultimate function): Ultimate faktor,
faktorene i omgivelsene som styrer årssyklene
hos dyr og som utgjør de viktigste miljøfaktorene
som bestemmer artenes overlevelse og reproduksjonssuksess. Omfatter spesielt de overordnende faktorene som styrer tilgangen på mat,
og daglengden (fotoperioden) som styrer de
sesongmessige reproduksjonssykler. De ultimate
faktorene virker også selektivt på dyrene, og
derfor også evolusjonært (fylogenetisk). Se:
Proximate factor og Ultimate.
ULTIMATE STRENGTH (Tensile strength,
Compressive strength): Maksimal styrke,
kapasiteten et materiale eller struktur har til å
mottstå en vekt eller kraft som forsøker å
sammenpresse det (redusere størrrelsen i en
eller annen retning, compressive strength) eller å
strekke det (bli dradd fra hverandre, tensile
strength). Noen materialer brytes skarpt av,
andre gjennomløper en plastisk deformasjon før
et eventuelt brudd. Se: Ultimate.

sentrifugering f.eks. av kolloidale løsninger for å
bestemme størrelsen, måle sedimentasjonsraten
eller skille makromolekyler (f.eks. proteiner eller
nukleinsyrer) fra hverandre. Sentrifugeringshastigheten i en ultrasentrifuge kan være opptil
75 000 omdreininger per minutt noe som tilsier at
ekstreme sentrifugalkrefter påvirker væsken.
ULTRADIAN RHYTHM (Infradian rhythm):
Biologisk rytme i eukaryotiske celler eller
organismer der periodisiteten er mindre enn 24
timer. Se: Circadian rhythm.
ULTRAFILTRATION: Ultrafiltrering, en prosess
der vann, små oppløste molekyler eller ioner,
passerer en semipermeabel membran som
holder igjen de større molekylene slik som
proteiner og kolloidale partikler, eller virus.
ULTRAHIGH
bands.

FREQUENCY:

Se:

Frequency

ULTRAMETRIC TREE: Innen kladistikk, forgrenet diagram der hvert terminale takson (gren
ende) har samme avstand fra treets rot (også kalt
dendrogram av og til). Se: Dendrogram og Metric
tree.
ULTRAMICROBALANCE: Ultramikrovekt, en
meget følsom vekt (som veier ned til 10-8 gram).
ULTRAMICROSCOPE: Ultramikroskop, en form
for mikroskop som benytter den såkalte Tyndall
effekten for å påvise partikler som er for små til å
kunne sees i et normalt optisk mikroskop da
størrelsen er mindre enn lysets bølgelengde.
Hvis røk- eller kolloidale partikler løses i en
væske eller gass mot en svart bakgrunn, og
belyses fra siden, vil lyset spredt pga. Tyndall
effekten skape diffraksjonsringer som kan sees
som hvite flekker mot den mørke bakgrunnen.

ULTRA-: (1) Prefiks som betyr videre enn,
bortenfor, ekstrem, ultra- (extreme); (2) Ekstremist, ytterliggående, radikal.

ULTRAMICROTOME: Ultramikrotom, et instrument som benyttes til å kutte ekstremt tynne
vevssnitt for transmisjonselektronmikroskopering.
Prøven innleires i et hardt plaststoff etter visse
prosedyrer, for så å bli kuttet i ultratynne
vevssnitt ved hjelp av en glass- eller diamant
kniv. Se: Microtome.

ULTRACENTRIFUGE: Ultrasentrifuge, høyhastighetssentrifuge som benyttes ved ultra-

ULTRANANOPLANKTON: Planktoniske organismer mindre enn 2 μm i diameter.

ULTIMO: Siste måned, foregående måned; i eller
av foregående måned. Se: Instant og Proximo.
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ULTRAPLANKTON: Planktoniske
mindre enn 5 μm i diameter.

organismer

ULTRASONIC: (1) Ultralyd, høyfrekvent lyd, det
å ha en frekvens (bølger, vibrasjoner) over
menneskets øvre grense for oppfattelse av lyd
(ca. 20 000 kilohertz) (Se: Ultrasonics); (2)
Relatert til eller produsert av ultralyd, ultrasoniske
bølger eller vibrasjoner.
ULTRASONICATION: Ultrasonikering, bruk av
lydbølger med en frekvens på ca. 16 kilohertz
eller høyere (ultralyd) som produseres av en
sonikator for bl.a. å ødelegge celler i en vandig
suspensjon eller rense objekter gjennom sterk
vibrasjon av en løsning. Se: Sonication og
Ultrasonics.
ULTRASONICS: (1) Ultralyds-, ultrasoniske bølger eller vibrasjoner; akustikk knyttet til
ultrasonisk lyd (Se: Acustics) (2) Ultrasonikk,
studiet, vitenskapen og teknologien knyttet til
bruk av ultralyd, mekaniske vibrasjoner med
frekvenser over menneskets øvre grense for
oppfattelse av lyd (fra ca. 20 kilohertz (kHz) og
oppover). Det er ingen teoretisk øvre grense for
de ultrasoniske frekvensene, selv om de vanligvis
begrenses til rundt 20 MHz. Slike ultrasoniske
bølger har de samme egenskapene som
lydbølger (Se: Sound waves) da begge er
eksempler på akustiske bølger. Bruken av
ultrasonisk lyd har en omfattende anvendelse,
bl.a. i sonarer for å påvise strukturfeil i legemer
eller til rensing av objekter i væske.
ULTRASONOGRAPHY (Echography, Ultrasonic imaging): Innen medisin, ultrasonografi,
bruken av høyfrekvente lydbølger for å produsere
to-dimensjonale bilder av indre kroppsstrukturer,
bløtvev som en ikke kan se ved hjelp av
røntgenstråler. Det er refleksjonen av de
ultrasoniske lydbølgene fra vev av forskjellig
tetthet som registreres og som kan omformes til
et bilde. Ultrasonografi benyttes rutinemessig
bl.a. for å undersøke fostre hos gravide kvinner,
deres kjønn, tilstand og bevegelser, aktiviteten til
hjerteklaffene og kreftsvulster i hjernen. Se: Ultrasonics.
ULTRASOUND (Ultrasonic sound): (1) Ultralyd,
akustiske bølger eller vibrasjoner med ultrasonisk
frekvens, dvs. over hva mennesket kan høre (Se:

Ultrasonics); (2) Diagnostisk eller terapeutisk
undersøkelse av kroppens indre strukturer med
bruk av ultralyd (Se: Ultrasonography).
ULTRASTRUCTURE (Fine structure): Ultrastruktur, finstruktur, generell term som beskriver
organisasjonsnivået i celler og vev under
lysmikroskopets oppløsningsevne, i praksis det
som kun sees ved hjelp av sveipe- eller
transmisjonselektronmikroskopi. Se: SEM og
TEM.
ULTRAVIOLET DISINFECTION (Ultraviolet
germicidal irradiation, UVGI): Ultrafiolett desinfisering, ødeleggelse av mikroorganismer
(virus, bakterier, sopp, parasitter) ved hjelp av
kortbølget, ultrafiolett lys for å drepe eller
inaktivere mikroorganismene gjennom destruksjon av deres nukleinsyrer (DNA) slik at de
cellulære funksjonene ødelegges. Metoden
anvendes både på mat, luft og ved vannrensing.
Det har vist seg at bølgelengder over 200 - 300
nm blir absorbert av DNA med påfølgende
destruksjon av gen funksjonene.
ULTRAVIOLET LIGHT (UV, UVR): Ultrafiolett
lys, elektromagnetisk stråling som utsendes
(emitteres) fra ioniserende gasser og meget
varme legemer (som solen) og som er usynlig for
mennesket. Ultrafiolett lys har høyere frekvens
(kortere bølgelengder) enn fiolett lys; det
maksimale frekvensområder er fra 10 til 400 nm.
Ultrafiolett lys som ligger utenfor det synlige lyset
(kontinuerlig med lysets blå region), kan inndeles
i en rekke underregioner, bl.a.: UVA (315 – 400
nm), UVB (280 – 315 nm) og UVC (100 - 280
nm); ekstremt ultrafiolett lys er fra 10 til 121 nm.
Atmosfæren blokkerer for ca. 77 % av solens UV
lys; ved bakken består sollyset av 44 % synlig lys
(der 95 % er UVA) og 3 % ultrafiolett lys, det
resterende er infrarødt lys. Linsen i våre øyner
blokkerer det meste av bølgelengdene i området
300 – 400 nm, kortere bølglengder blokkeres av
hornhinnen (cornea). Solbrenthet er en reaksjon
på UV stråling, der UVB stråling kan gi hudkreft;
øyet er mest sensitivt for skader i det lavere UVC
band (265 – 275 nm). Noe ultrafiolett stråling er
synlig for insekter, noen pattedyr og fugler.
Ungfugler kan ha en fjerde fargereseptor for
ultrafiolett lys, noe som gir ekte UV-syn. Se:
Ultraviolet radiation.

779

ULTRAVIOLET MICROSCOPE (Fluorescence
microscope): Ultrafiolett mikroskop, et mikroskop med spesielle kvarts- eller krystallinser
(vanlig glass absorberer UV stråling) som benytter ultrafiolett stråling (180 – 400 nm) som lyskilde. Bruken av ekstremt korte bølgelengder,
medfører at man kan se mindre objekter enn med
det synlige lyset. Avbildningen man får kan
gjøres synlig gjennom f.eks. fotografering eller
fluorescens på en spesiell (TV)skjerm. Se: Fluorescense.
ULTRAVIOLET MUTATION: Ultrafiolett mutasjon, produksjon av mutasjoner i arvematerialet
(DNA) ved bruk av ultrafiolett stråling med en
bølgelengde på 180 – 400 nm.
ULTRAVIOLET RADIATION (UV, UV radiation):
Ultrafiolett stråling, elektromagnetisk stråling med
kortere bølgelengde enn det synlige lyset, men
lengre enn røntgenstrålene, dvs. fra 10 til 400
nm. Med andre ord, de lengste UV bølgelengdene er noe kortere enn fiolett lys som er
grensen for menneskets øyne. UV strålingen fra
solen utgjør ca. 10 % av den totale elektromagnetiske utstrålingen. Ultrafiolett stråling kan
produseres på mange måter, inkludert som
nevnt, solen, der strålingen utgjør den usynlige
del av solspektret som befinner seg like utenfor
det synlige spektrum og overlapper de langbølgede delene av X-strålingen. Ultrafiolett lys
kan inndeles i et nær-ultrafiolett område (400 –
300 nm) og et vakuum-ultrafiolett område (<200
nm; der ekstrem-ultrafiolett er 120 - 10 nm). Det
er bare en liten del av den ultrafiolette strålingen
fra solen som når jordoverflaten, mesteparten
fanges opp av atmosfærens ozonlag i
stratosfæren (Se: Ozone). Substanser som er
gjennomskinnelige for lys øker absorpsjonen av
ultrafiolett stråling ettersom bølgelengdene
beveger seg inn i det ultrafiolette området.
Ultrafiolett stråling kan klassifiseres i en rekke
regioner, f.eks.: UVA (315 – 400 nm), UVB (280
– 315 nm) og UVC (100 – 280 nm). De lengste
strålene (UVA) er ikke skadelige for huden i
normale doser og benyttes bl.a. til behandling av
psoriasis. UVA stimulerer også kroppen til å
produsere vitamin D. UVB gir solbrenthet med
påfølgende brunfarge. Men spesielt UVC som
har de korteste bølgelengdene, er meget
skadelig for huden og kan forårsake hudkreft.
Ultrafiolett stråling kan registreres og studeres

ved hjelp av dets påvirkning på film, sin
fotoelektriske effekt (Se: Photoelectric effects) og
den fluoriscens (Se: Fluorescence) som produseres. Ultrafiolett mikroskopi benytter seg av
spesielle kvartslinser og vanligvis monokromatiske lyskilder med bølgelengder rundt 275
nm. Det medfører at en kan oppnå meget høyere
oppløsning og forstørrelser (3 600 ganger) enn
med vanlig lysmikroskopi. Ultrafiolett astronomi
kan kun utføres ved hjelp av satellitter, ballonger
eller raketter pga. den sterke absorpsjonen av
ultrafiolett stråling i jordens atmosfære. Se:
Ultraviolet light.
UMBEL: Blomsterstand (inflorescence), avrundet
eller flat blomsterklase der der de individuelle
blomsterstilkene utgår tilnærmet fra et felles
punkt, og med de yngste blomstene i sentrum.
Se: Racemose.
UMBER: (1) Umber, jordfarge, brun jordart (brent
umber, rå umber) inneholdende jernoksider og
mangan, og benyttet som pigment (mørkere enn
oker (ochre) og sienna); (2) Moderat brun,
moderat til mørk gulbrun.
UMBILICAL CORD: Navlestreng, forbindelsen
mellom fosteret (embryo) og morkaken (placenta)
hos pattedyr. Inneholder én vene og to arterier
som transporterer oksygen og næringsstoffer til
det voksende foster og leder avfallsproduktene
bort. Navlen er merket etter festet til denne
navlestrengen på magen, og som brytes (klippes
over) umiddelbart etter fødselen hos mennesket.
Se: Navel.
UMBILICATE: (1) Som har et lokalisert sentralt
hull eller nedsenkning; (2) Nedtrykket som en
navle. Se: Navel.
UMBILICUS: (1) Navle (Se: Navel); (2) Morfologisk nedsenkning; (3) Sentralt punkt (core,
middle); (4) Liten åpning eller nedsenkning, lik
hulen ved basis av en del snegleskall, åpningen
på et fjærskaft eller hilus på et frø (se: Hilum).
UMBLES: Den spiselige innmaten av et dyr,
f.eks. hjort, rådyr eller svin.
UMBO: (1) Avrundet oppsvulming, pukkel, hevelse eller kul, eller nedsenkning, i et senter (f.eks.
hevelsen ved hengselet i et muslingsskall, i
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senteret av en sopphatt eller i midten av ørets
trommehinne).

somale avvik, fordoblinger eller kromosomale
mangler.

UMBONATE: Det å ha en umbo. Se: Umbo.

UNBEARING: Ufruktbar, steril, som ikke bærer
eller produserer frukt (barren, infertile).

UMBRA: (1) Et område i skygge, spesielt den
mørkeste delen av skyggen der lyset er totalt
avskåret; (2) Innen astronomi, den mørkeste
regionen av en solflekk, eller den helt mørke,
sentrale delen av skyggen som jorden (månen
eller et annet himmellegeme) kaster under en
formørkelse (Se: Eclipse).
UMBRATICOLOUS: Som lever i skyggefulle
habitater. Se: Skiophilous.
UMBROPHILIC: Se: Skiophilous.
UN-: Prefiks som betyr det motsatte av en
handling eller tilstand; uten, usikker, uviss.
UNAFFECTED: (1) Uforandret, ekte, naturlig,
ikke påvirket eller modifisert fysisk, kjemisk eller
mentalt; (2) Fri for affeksjon, uberørt, uangrepet,
upretensiøs, ukunstlet, oppriktig (genuine).
UNAMBIGUOUS: Som er entydig, utvetydig, klar.
UNANIMATED: (1) Død, livløs; (2) Manglende
bevegelse eller bevissthet (inanimated), ikke gitt
liv; ubesjelet; (3) Uten energi, glede og lyst (dull).
UNARMED: (1) Forsvarsløs, uten kroppslige
strukturer slik som klør, tenner eller skarpe,
piggete organer som kan tjene til forsvar; (2)
Ubevepnet eller uarmert, som ikke benytter
våpen eller som involverer våpen.
UNARTICULATE: Det å ikke være leddet eller
segmentert.
UNAVAILABLE NAME: Innen taksomoni, utilgjengelig navn, navn som ikke tilfredsstiller de
krav (mandatory provisions) som er satt av
enkelte av Kodens artikler (Se: Code); et arbeid
kan også betraktes som utilgjengelig (unavailable). (Utilgjengelige navn omfatter: Nomen
negatum, Nomen nudum, Nomen nullum, Nomen
oblitum og Nomen vetitum). Se: Available name.
UNBALANCED GAMETES: Ubalanserte gameter, gameter som er bærere av diverse kromo-

UNBEGOT (Unbegotten): Ufødt, har aldri blitt
frembrakt, skapt eller generert (eternal, selfexistent).
UNBIASED: (1) Forventningsrett, det å ha en
forventet verdi lik den estimerte populasjonsparameter; (2) Foromsfri, nøytral, objektiv,
sakelig, uhildet, upartisk (impartial).
UNCATE (Hamate, Hamiform, Unciform,
Uncinate): Kroket, krum på tuppen. Se: Hamiform og Unciform.
UNCERTAIN: (1) Usikker, uviss, villrådig, uten
tilstrekkelig kunnskap; ikke klart definert eller
identifisert (dubious, doubtful); (2) Variabelt,
ustødig, ustadig, ikke konstant (fitful, variable);
(3) Ubestemt, ubestemmelig, uklart, ubegrenset
(indefinite, indeterminate); (4) Problematisk, ikke
avgjort, noe som ikke nødvendigvis vil skje
(problematical); (5) Upålitelig, ikke troverdig, som
ikke kan stoles på (untrustworthy); (6) Tvilsomt,
suspekt.
UNCERTAINTY: (1) Noe som er usikkert, eller
får en til å føle usikkerhet (Se: Uncertain); (2)
Tilstanden å være usikker, ha ufullstendig,
usikker kunnskap (Se: Doubt). Det kan skyldes
mangel på informasjon, hva en vet eller hva en i
det hele tatt kan vite. Det kan også ha både
kvantitative eller kvalitative årsaker, skyldes
svakheter eller tvetydigheter i de data man har,
mangel på klare definisjoner eller andre former
for usikkerheter basert på de vurderinger som er
gjort; (3) Innen statistikk, den estimerte andel
(prosentdel) som en kalkulert eller estimert verdi,
avviker fra dens virkelige verdi.
UNCERTAINTY PRINCIPLE (Heisenberg uncertainty relation, Principle of indeterminism): Usikkerhetsprinsippet, Heisenbergs usikkerhetsrelasjon, prinsippet at det er en grense for
hvor nøyaktig atomære størrelser kan måles. I
kvantemekanikken forekommer komplementære
størrelser (par av fysiske størrelser) der to
komplementære størrelser aldri kan bestemmes

781

helt nøyaktig samtidig i samme eksperiment;
f.eks. det er umulig med sikkerhet å kjenne både
en partikkels posisjon og moment. Prinsippet kan
utledes gjennom kvantemekanikken, men kan
lettest forstås gjennom at en som konsekvens av
enhver måltaking i et system, må forstyrre
systemet som undersøkes med det resultat at
målingen blir usikker. Det medfører at det ikke er
mulig for en observatør å lokalisere en partikkel,
f.eks. et elektron, nøyaktig, uten å frigjøre stråling
i form av et foton (Se: Photon) fra elektronet.
Dette vil i så fall forandre posisjonen til
partikkelen på en uforutsigbar måte. En kollisjon
mellom et foton og et elektron medfører at
elektronets moment forandres. Effektene av
usikkerhetsrelasjonen er ikke åpenbare i store
systemer, men er av fundamental betydning skal
adferden til systemer på atomnivå undersøkes.
En konsekvens av prinsippet er at det ikke er
mulig å forutsi fullt ut adferden til et system og at
prinsippet om årsakssammenhenger ikke kan
benyttes på atomnivå (Se: Causality). Det er
kvantemekanikk som gir den statistiske beskrivelsen av adferden til fysiske systemer (Se:
Quantum mechanics). Prinsippet har hatt stor
innflytelse på vitenskapelig tenkning, da det som
nevnt på det atomære nivå, motsier klassiske
relasjoner mellom årsak og virkning.
UNCHALLENGED: (1) Uimotsagt, ikke motsagt,
uten protest, som ikke blir bestridd; akseptert
som riktig, korrekt; (2) Ikke omstridt, stoppet eller
forhindret; (3) Kandidat eller leder som ingen
utfordrer.
UNCINAROSIS: Uncinarose, hakemarkinfeksjon
på hund, rev og katt, skyldes arter av rundmarker
i slekten Uncinaria. Infeksjonen i tynntarmen
leder ofte til anemi. Se: Ancylostomosis og
Hookworm.
UNCIFORM (Uncinate): Det å være formet som
en krok, med en ende bøyd som en hake. Se:
Uncate.

som skjer i fravær av bevisst oppmerksomhet
eller tanke; manglende oppfattelse; (3) Ikke
bevisst planlagt eller utført; manglende kontroll,
ufrivillig og utilsiktet.
UNCONSOLIDATED SEDIMENT: Innen geologi,
sediment som ikke er omdannet til fast berg
(sedimentet er klastisk). Se: Sediment.
UNCOUCH: Jage opp fra et leie, liggested.
UNCOUTH: Mangel på god oppførsel, stil;
manglende raffinement, sjarm og ynde
UNCUS: Krok-formet del eller utvekst, hake.
UNDATUS (Undate, Undulating): Bølgete, bølget, bølge-lignende form. Se: Undulate.
UNDECENNIAL: Som finner sted hvert elleve år,
i 11-års perioder.
UNDER-: Prefiks som betyr under, mindre enn
eller ikke så sterkt.
UNDERBORN: Uutviklet ved fødselen.
UNDERDOMINANCE: Innen genetikk, viser til en
fenotypisk relasjon der det fenotypiske uttrykk i
heterozygoten er mindre utpreget og dårligere
tilpasset enn i begge homozygotene. Se: Heterosis, Hybrid vigor og Overdominance.
UNDERDOMINANT SELECTION: Innen genetikk, seleksjon mot heterozygoter (noe som kan
oppstå under kromosomale rearrangeringer). Se:
Underdominance.
UNDERDOMINANT MUTATION: Innen genetikk,
mutasjon som medfører redusert fitness når den
er heterozygot. Se: Fitness, Heterozygote og
Underdominance.

UNCONFINED AVALANCHE: Flakskred, snøskred med et åpent, flatt utbredelsesområde. Se:
Avalanche.

UNDERGRADUATE: (1) Student, elev ved et
universitet (university) eller høyskole (college)
som ikke har mottatt sin første akademiske grad
(bachelor) (Se: Graduate); (2) Det som er
karakteristisk for en slik student, f.eks. kursene.

UNCONSCIOUS: (1) Bevisstløs, ubevisst, uten
følelser, manglende sensorisk sansing (persepsjon); midlertidig bevisstløshet; (2) Intetanende,

UNDERLAYER CRUST: Indre skarelag, issjikt, et
hardt lag i en snøavsetning, oftest et skarelag på
overflaten som senere ble dekket av snø.
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UNDERLYING SYNAPOMORPHY: Innen fylogenetikk, underliggende synapomorfi, en synapomorfi som har gått tapt i flere medlemmer av en
klad. Hvis synapomorfien er mistet i alle
medlemmene bortsett fra én, kan synapomorfien
vanskelig skilles fra autapomorfi (en distinkt
avledet karakter eller karaktertrekk som er unik
for et gitt takson eller gruppe). Innen fylogenetikk
viser både synapomorfi og apomorfi til karakterer
i en klad som er avledet, nedarvet fra eldre
karakterer over kladens evolusjonære forhistorie.
(En apomorfi er en karakter som er forskjellig fra
den i en stamfar, dvs. en nyvinning som
spesifiserer denne kladen fra andre klader; en
synapomorfi er en delt apomorfi som skiller en
klad fra andre organismer (dvs. en apomorfi som
deles mellom medlemmene i en monofyletisk
gruppe og dermed er antatt å ha vært tilstede i
gruppens siste felles stamfar). Se: Apomorphy;
Clade, Autapomorphy og Synapomorphy.
UNDERNOURISHED: (1) Underernært, mangel
på én eller flere næringsemner som er essensiell
for å opprettholde sunn helse og vekst i en
organisme (Se: Malnutrition og Obesity); (2)
Mangelfull tilgang på vitale grunnstoffer.
UNDERNUTRITION (Undernourishment): Underernæring, mangelfull næring for kroppen på
grunn av utilstrekkelig matinntak eller defekter i
selve assimilasjonsprosessen. Se: Assimilation.
UNDERSTOREY: Vegetasjonslaget mellom trekronene og bunnvegetasjonen i et skogssamfunn, og som omfatter de skyggetolerante
mindre trærne.
UNDETERMINED: Ikke bestemt, ikke fastsatt,
ikke endelig og autoritativt bestemt, avgjort eller
identifisert, f.eks. en spesiell art, en grense, et
tidspunkt eller antallet individer. Se: Independent
og Indeterminate.
UNDIGESTED: (1) Ufordøyd, ufordøyd mat; (2)
Ikke tilstrekkelig forstått, vurdert eller bedømt,
f.eks. informasjon, fakta, tanker eller ideer.
UNDIFFERENTIATED: (1) Innen embryologi,
udifferensiert celle, stamcelle, en celle nedstammet fra det befruktede egget som ikke har
blitt videre utviklet, differensiert; (2) Ikke delt eller

i stand til å bli delt i forskjellige deler, typer; (3)
Ute av stand til å bli skilt mellom.
UNDULATE: (1) Bølge, sette i bølgebevegelse
eller bevege seg i jevne bølger (Se: Fluctuate);
(2) Det å ha en bølge-lignende form eller
tilsynekomst; (3) Undulere, stige eller falle i
volum, tonehøyde (pitch), rytme (cadence) eller
form, omriss (outline).
UNDULANT FEVER: Se: Brucellosis.
UNDULIPODIUM (pl. Undulipoda): Undulipodium, eukaryotisk flagell, fleksible, bevegelige
og piske-lignende utvekster, organeller, fra plasmamembranen på eukaryotiske celler (f.eks.
spermatozoer) som benyttes for bevegelse eller
til å skape en vannstrøm over cellen. Hvis de er
få og lange, kalles de eukaryotiske flageller, er de
korte og mange, kalles de cilier. Undulipodier
refererer til dem som forekommer hos de eukaryotiske cellene, flageller er dem som forekommer
hos prokaryotene (bakteriene). Undulipodier har
en 9 + 2 mikrotubulær struktur og består av
lange, tynne tubulin fibre (dimer som består av 
og  underenheter hver med en molekylvekt på
55 kd) sammensatt av mer enn 200 proteiner. De
danner i de eukaryotiske cellene, de intracellulære bevegelsesorganellene, tjener næringsopptaket eller kan ha sansefunksjoner. Axonemet
som er kjernen i et undulipodium, er dekket av en
plasmamembran og forekommer kun i de
eukaryotiske cellene. Hver enkelt undulipodium
utvikler seg fra et kinetosom, en basalkropp i
cellen som er stedet der undulipodiumet er festet.
Det er enighet om at alle undulipodiene fra
halene hos spermier til protoktistenes flageller,
har et felles opphav pga. deres 9(2) + 2 struktur,
antagelig som resultat av en assosiasjon mellom
en vertscelle og en rickettsia-infeksjon en gang i
den tidlige evolusjonære forhistorien. Se:
Axoneme, Basal body, Cilium, Flagellum, Kinetid,
Kinetosome, Microtubule og Serial endosymbiosis theory.
UNEQUAL (Uneven): (1) Forskjellig, ikke samme
mål, utstrekning, mengde, størrelse eller antall
som noe annet; (2) Ulik i verdi, sosial status eller
grad fra noe annet; (3) Ujevn, kupert, ru; ikke
jevn, uniform (variable, uneven); (4) Inadekvat,
utilstrekkelig, mangler de nødvendige evnene
(inadequate, insufficient); (5) Urettferdig (not fair,
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unjust); (6) Dårlig overenstemmelse; dårlig
balanserte sider eller deler (asymmetric); (7)
Unequal too, mangler evnen eller ressursene til å
greie seg.
UNFAVOURABLE: (1) Ugunstig, uheldig (adverse, inauspicious); ufordelaktig, uhensiktsmessig; (2) Motsatt, motstående.
UNFEASIBLE: Ugjennomførlig, ugjørlig, umulig,
ikke i stand til å bli gjort eller utført; upraktisk,
vanskelig (impossible, impracticable, inoperable,
inconvenient).
UNFERTILE (infertile): Ikke fertil, ubefruktet,
ufruktbar; goldt (landskap). Se: Infertile.
UNFLEDGED: (1) Ikke flyvedyktig, uten fjærdrakt; (2) Umoden, ikke fullt utvokst, ungdommelig; uerfaren (immature, youthful, inexperienced, untried).
UNGUAL: Negleaktig, relatert til eller som ligner
negler, hover eller klør. Unguis, negl, klo, hov.
UNGUIFORM: Det å være formet som en klo.
UNGUL-: Prefiks som betyr en hov.
UNGULATE: (1) Relatert til eller som angår
hovdyr (Se: Ungulates); (2) Formet som eller det
å ha klauver, klover (hoofs); en klauv er et par
hover på tå nummer tre og fire på foten, spesielt
den ytterste horndelen av tåa (tilsvarende våre
negler) (uttrykket benyttes leilighetsvis om hele
foten).
UNGULATES: Hovdyr, klovdyr, klauvdyr; omfatter to grupper av pattedyr: Partåede hovdyr
(Artiodactyla) og upartåede hovdyr (Perissodactyla). (1) De partåede hovdyrene (Artiodactyla) kjennetegnes ved at de har et partall
tær, klauver. Mange av våre store pattedyrarter
er partåede hovdyr, som våre husdyr; totalt
omfatter de partåede hovdyrene ca. 220 arter.
Nyere forskning kan tyde på at de partåede
hovdyrene også er forfedrene til hvaler, dvs. at
de samlet kan plasseres i orden hvaler og partåede hovdyr (Cetartiodactyla). De partåede
hovdyrene som lever over hele verden (unntatt
Antarktis, i Australia finnes kun innførte arter)
omfatter følgende familier: Flodhester (Hippo-

potamidae, 2 arter), svin (Suidae, ca. 20 arter),
navlesvin (Tayassuidae, 4 arter), kameldyr
(Camelidae, dvs. kameler og lamaer, 4 arter),
dvergmoskusdyr (Tragulidae, 5(6) arter), moskushjorter (Moschidae, 4 arter), hjortedyr (Cervidae, ca. 45 arter), prærieantiloper (Antilocapridae, 1 art), giraffer (Giraffidae, dvs. giraff og
okapi, 2 arter), og okser (Bovidae, over 135
arter). (2) De upartåede hovdyrene (Perissodactyla) kjennetegnes ved at de har et oddetall
tær (én eller tre), i motsetning til de partåede
hovdyrene. Hver tå slutter i en kort, bred negl,
som kalles en hov. De upartåede hovdyrene
omfatter 17 nålevende arter: (a) Sju hestedyr
(den eneste gjenværende slekt i hestefamilien
Equidae) som omfatter fire underslekter:
Villhester (Equus), esler (Asinus) og sebraer
(Dolichohippus og Hippotigris); hannen kalles
hingst, hunnen hoppe og ungen føll, (b) neshorn
(familien Rhinocerotidae) med karakteristiske
hornutvekster på neseryggen; hannen kalles
okse, hunnen ku og avkommet kalv. De fem
nålevende artene omfatter: Panserneshorn,
indisk neshorn (Rhinoceros unicornis), javaneshorn, sundaneshorn (Rhinoceros sondaicus),
Sumatraneshorn (Dicerorhinus sumatrensis),
stumpneshorn, hvitt neshorn (Ceratotherium
simum) og spissneshorn, svart neshorn (Diceros
bicornis)), og (c) tapirer (Tapiridae), omfatter fem
arter hvorav fire er hjemmehørende i det sørlige
Amerika og én i Sørøst-Asia; alle tilhører samme
slekt: Skaberakktapir (Tapirus indicus, det sørlige
Thailand og Myanmar, Malayahalvøya og på
Sumatra), Bairds tapir (Tapirus bairdii, fra Mexico
til Ecuador, vest av Andes), amazontapir,
lavlandstapir (Tapirus terrestris, våtmark og regnskog i Sør-Amerika, øst av Andes), andestapir,
fjelltapir (Tapirus pinchaque, Andes fra Colombia
via Ecuador til det nordlige Peru) og dvergtapir
(Tapirus kabomani, Amazonas, Rondônia og
Mato Grosso i Brasil og sør i Colombia).
UNGULIGRADE: Det å gå eller løpe på hover,
de modifiserte endene av én eller flere tær. Se:
Ungulate.
UNHEALTHY: (1) Helsefarlig, skadelig for
helsen, som ikke bringer helse; (2) Sykelig, syk,
som ikke viser god helse, med dårlig helse
(diseased, sickly); (3) Usunn, helsefarlig, farefull
(risky, unsound), av skadelig natur (bad,
injourious); (4) Korrupt, ufornuftig, ubalansert i
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holdning eller adferd, moralskt besmittet (corrupt,
unwholesome).

annet eller andre; (4) Uten avvik fra regelen; (5)
Konsekvent i mening, syn eller adferd.

UNI-: Prefiks som betyr én, enkelt.

UNIFORM DISTRIBUTION (Rectangular distribution, Regular distribution): (1) Uniform
fordeling, en romlig fordeling som er regulær
(uniform) der verdiene (observasjonene, individene) er mer uniformt fordelt enn i en tilfeldig
eller aggregert fordeling. Det indikerer at en
tilstedeværelse
av et individ, reduserer
sannsynligheten for at et annet individ skal opptre
i nærheten (Se: Contagious distribution og
Random distribution; (2) En fordeling av en
tilfeldig variabel der hver verdi har samme
sannsynlighet for å inntreffe; sannsynlighetsfunksjon der alle potensielle observasjoner innen
et gitt område har samme synnsynlighet for å
forekomme.

UNIARTICULATE: Det å bestå av kun ett
segment, et enkelt ledd (articulation).
UNICELL: En enkelt (autonom) celle. Unicellular
organism, encellet organisme. Se: Unicellular.
UNICELLULAR (One-celled, Unicelluar organism): Det å ha eller bestå av kun én celle, vev
eller organer som består av kun én celle; éncellet, encellet organisme. Encellede organismer
omfatter bl.a. protozoer, bakterier, encellede
sopp, sporer og visse alger. De fleste encellede
organismer er synlig kun gjennom mikroskop.
UNICILIATE: Det å ha en enkel cilium eller
flagell. Se: Cilium og Flagellum.
UNICUSPID: Det å ha en avsmalende ende, eller
en enkelt tann. Se: Unidentate.
UNIDENTATE (Monodentate): Én-tannet, det å
ende i én tann. Se: Unicuspid.
UNIFACTORIAL: Se: Monofactorial.
UNIFIED FIELD THEORY: Teorien som forsøker
å forene egenskapene til alle kreftene i naturen:
Gravitasjonskreftene, de elektromagnetiske kreftene og den svake og sterke kjernekraften slik at
et enkelt sett av ligninger kan benyttes for å
beskrive og forutsi alle deres egenskaper. For
tiden er det usikkert om en slik teori kan utvikles
eller om fysikkens nåværende begreper og
innsikt, kan gi en slik mulighet. Det er fortsatt
uløste problemer hvis kvantemekanikken og
kvantefeltteorien skal omfatte alle de fire fundamentale interaksjonene og alle elementærpartiklene.
UNIFLAGGELATE (Monociliated): Det å ha kun
én flagell eller cilium. Se: Cilium og Flagellum.
UNIFORM: (1) Ensartet, ensformig, uniform,
uforandret i form, omfang eller væremåte i alle
tilfellene og til alle tider (unvarying); (2) Uten
variasjon i mønster, overflate eller farge; (3)
Uforanderlig, lik i form eller karakter med noe

UNIFORMITY: (1) Uniformitet, ensartethet, tilstanden eller kvaliteten av å være uniform, ensformig, med kun én form; (2) Ett tilfelle av
uniformitet; (3) Av samme form, fasong eller figur
som en annen struktur eller objekt; (4) Innen
økologi, den generelle tendens til at en
assosiasjon av dyr har en uniform fordeling av de
enkelte artene den omfatter. Det gir en
uniformitet av assosiasjonen som helhet og kan
derfor representere et karakteristisk trekk ved
assosiasjonen.
UNIFORMITARIANISM:
Aktualitetsprinsippet,
antagelsen at de samme lover og prosesser
innen fysikk, kjemi, geologi og biologi som gjelder
i universet i dag, også gjaldt i tidligere tider og for
hele universet. Man antar at naturens lover og
prosessene som virker i dag på jorden og
jordoverflaten, virket på samme måte og med
samme intensitet også i de foregående geologiske tidsperiodene. Med andre ord kan
tidligere hendelser forklares ut fra de krefter og
fenomener som kan observeres i dagens verden;
dagens ordinære prosesser er nøkkelen til
fortidens fenomener. Innen generell systemteori
vil aktualitetsprinsippet støtte et åpent system, i
motsetning til et lukket system. Et fundamentalt
prinsipp innen biologien er at artene utvikler seg
gjennom fremadskridende, naturlige, sakte prosesser, dvs. store karakterer dannes gjennom
videreutvikling av små karakterer (små krefter) i
en stabil (uniform) utviklingsrate over lange
tidsrom (gradualisme) (Se: Darwinism).
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UNIFORM WEIGHTING (UW): Innen kladistikk,
det å vekte likt, dvs. gi lik vekt (betydning) til alle
karakterer eller karakteruttrykk.
UNILABIATE: Det å ha én leppe.
UNILATERAL: (1) Ensidig, det å være lokalisert
på kun én side; som foregår eller påvirker kun én
side av kroppen eller én av kroppsdelene; innen
botanikk, det å ha blomster, blad eller andre
plantedeler på kun én side; (2) Utført eller foretatt
av kun én person, gruppe, parti eller nasjon;
kontrakt eller overenskomst som forplikter kun én
part av flere; (3) Som anerkjenner eller legger
vekt på kun én side av et tema; relatert til eller
som påvirker kun én side av et emne (one-sided);
(4) Det å ha kun én side; (5) Unilateral
genealogy, det å oppspore kun én slekstlinje.
UNILATERAL INHERITANCE: Se: Uniparental
inheritance.
UNILOCULAR: Det å ha én celle eller ett hulrom.

replikasjon uten overkrysninger med DNA fra en
annen foreldertype. Det i motsetning til biparental
arv, arv av nukleært DNA fra kjernene hos begge
foreldre. Uniparental arv skjer nesten utelukkende via maternal arv (arv fra moren, Se:
Maternal inheritance). Uniparental arv kan videre
inndeles i en rekke undertyper basert på nedarvingsmåtene. Se: Cytoplasmic trait.
UNIPARENTAL REPRODUCTION: Uniparental
reproduksjon, reproduksjon fra et enkelt individ,
som ved vegetativ formering, selvbefruktende
hermafroditter og som når hunner produseres
gjennom en form for partenogenese fra ubefruktede egg (Se: Thelytoky).
UNIPAROUS: (1) Som bare legger ett egg, føder
én unge i hvert kull (ett avkom per fødsel)
(monotokous, Se: Biparous, Pluriparous og
Multiparous); (2) Som bare har ett kull (nedkommer en enkelt gang) i løpet av livssyklus (Se:
Parity); (3) Innen botanikk, som har en blomsterklase som danner en enkelt akse ved hver
forgrening.

UNILOBATE: Det å ha kun én lapp, flik.
UNIMODAL: Unimodal, statistisk fordeling som
har kun en enkelt topp, ett unikt maksimum.
UNINHABITABLE: Ubeboelig, upassende eller
uegnet som bolig.
UNINOMINAL NAME (Monomial, Uninomen,
Uninominal nomenclature, Unitary): Innen
taksonomi, uninominalt navn, uninomen, et enkelt
ord som benyttes som vitenskapelig navn for
taksa av høyere rang enn art, f.eks. navnet på en
slekts- eller familiegruppe. Se: Binomial name.
UNINUCLEATE: Det å ha én kjerne.
UNIOVULAR TWINS: Se: Identical twins.
UNIPARENTAL INHERITANCE (Unilateral inheritance): Uniparental arv, en form for ikkemendelsk arv der genotyper overføres til
avkommet fra kun én av foreldrene. Med andre
ord, alle genene i avkommet stammer kun fra
moren eller faren. Fenomenet er vanligst med
tanke på de ekstranuklære genene i de eukaryotiske organellene, mitokondrier og kloroplaster,
da disse har sitt eget DNA og benytter mitotisk

UNIPARTITE: Udelt, ikke oppdelelig eller oppdelt
i deler.
UNIPOLAR: (1) Innen genetikk, unipolar, en
spindel der det er kun én spindel pol; (2) Som har
eller involverer kun en enkelt magnetisk eller
elektrisk pol; (3) Kontrollert eller basert på kun ett
synpunkt eller én faktor; (4) Unipolar depression
(unipolar patient) uten eller sjelden med maniske
episoder (bipolar patient) (Se: Bipolar og Mania).
UNIPOLAR CELL: En nervecelle der kun én fiber
går ut fra.
UNIPORTER: Uniporter, integrert protein i cellemembraner som binder seg til og transporterer
ett spesifikt molekyl (ladet eller uladet) om
gangen over en cellemembran. Det kan skje
langs en diffusjonsgradient (uten bruk av kjemisk
energi, ATP) eller en transport mot en gradient
gjennom en aktiv transportprosess, dvs. fra et
område med lav konsentrasjon til et område med
høyere konsentrasjon (noe som krever energi i
form av ATP). Det kan foregå via ionekanaler
eller ved å involvere visse bærerproteiner,
transmembrane transportproteiner. Uniporter
proteiner er involvert i mange biologiske pro-
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sesser, inkludert aksjonspotensialet i neuronene
(Se: Action potential).
UNIPOTENT: Se: Totipotent.
UNIQUE: (1) Unik, enestående, uten sidestykke,
ulik noe annet, det å være den eneste
(extraordinary, remarkable, sole); (2) Uten noen
likeverdig eller jevnbyrdig (unequaled); (3)
Spesiell, distinkt, karakteristisk (distinct, peculiar);
(4) Uvanlig, spesiell, bemerkelsesverdig (unusual); (5) Som hører til eller er knyttet til et spesielt
sted, ting eller person.
UNIQUE (SEQUENCE) DNA (Single-copy DNA,
Non-repetitious DNA): Unikt DNA, en spesiell
ordnet nukleotidsekvens av DNA som opptrer
kun én gang i genomet (eller kromosom settet), i
motsetning til det DNA som gjentas mange eller
utallige ganger på forskjellige steder i genomet.
Se: Repetitive DNA.
UNIQUE SEQUENCE (Single-copy sequence):
Unik sekvens, en klasse DNA sekvenser som har
bare ett (eller meget få) kopier per genom i
motsetning til de DNA sekvensene som gjentas
utallige ganger i genomet. Se: Repetitive DNA.
UNIRAMOUS: Som bærer kun én gren, f.eks.
leddyr, som bærer vedheng med bare én gren
(branch, ramus). Se: Biramous.
UNIRADIATE: Det å være én-strålet.
UNIRAMOUS: Som har kun en gren.
UNISERIAL (Uniseriate): Det å danne eller være
arrangert i kun én rekke eller serie; ugrenet.
UNISEX: (1) Unisex, der kjønn ikke kan adskilles; (2) Passende eller designet for begge kjønn.
UNISEXUAL (Dioecious, Gonochoric, Unisex):
(1) Uniseksuell, av eller relatert til kun ett kjønn;
(2) Enkjønnet, særkjønnet, adskilte kjønn, diøk;
en art (eller generasjon) som består av individer
som kun har én type kjønnsorganer (ingen
hermafroditt), enten hannlige eller hunnlige
reproduksjonsorganer, som produserer henholdsvis hannlige eller hunnlige gameter. De fleste
høyerestående dyr er enkjønnede. Diøk brukes
vanligvis om planter, f.eks. der det er hannlige

(med støvbærer) og hunnlige (med fruktknute)
blomster på forskjellige individer av samme art
(Se: Diclinous). Slike individer produserer derfor
enten hannlige eller hunnlige gameter, noe som
er en måte å unngå selvbefruktning på. Særkjønnete dyr eller planter trenger en partner av
det motsatte kjønn for å fullføre en seksuell
syklus med utveksling av gener. Planter med
hannlige eller hunnlige blomster på forskjellige
individer, kalles henholdsvis androdiøke og
gynodiøke. Imperfect flowers, blomster som har
enten hunnlige eller hannlige reproduksjonsorganer. Se: Bisexual, Dioecious, Hermaphrodite, Monoecious, Synoecious, Trioecious og Trimonoecious.
UNISTRATAL: Innen botanikk. vegetasjon uten
horisontal sjiktning. Se: Multistratal.
UNISULCATE: Det å ha kun én fure (sulcus).
UNIT: (1) Nummer én, sifferet foran decimal
punktet i en notasjon (og som er et heltall mindre
enn ti); (2) En bestemt mengde betraktet som en
helhet i en utregning; (3) Den mengden av en
biologisk aktiv agens som skal til for å gi et
spesifikt resultat; (4) Én, enhet, enhetsmål, en
mengde valgt til standard som andre mengder
kan uttrykkes i; (5) Et redskap, instrumet eller
apparat, med en spesifisert funksjon, og da
spesielt en enhet i en mer kompleks mekanisme;
(6) En individuell ting eller person, klasse eller
gruppe, som fokuserer på et sentralt tema eller
oppgave, eller som hver for seg utgjør en
komponent av av et større komplekst hele; (7) En
avdeling i et sykehus som er spesielt bemannet
og utstyrt for en spesiell oppgave eller behandling; (8) En underavdeling av en større militær
gruppering, f.eks. et kompani i en bataljon; (9)
Innen fysikk, standardmål, som er løsningen på
alle problemene det har vært med variasjonen i
alle de enhetene (units) som har vært benyttet
gjennom årene for å uttrykke fysiske størrelser
(mengder). Det internasjonalt adopterte systemet
av SI-enheter (Système Internasjonale d’Unities)
har nå fjernet disse vanskelighetene. SIenhetene innen ingeniørfag og generell fysikk, er
basert på MKS-systemet (dvs. lengde i meter,
masse i kilogram, tid i sekunder), mens man
innen teoretisk fysikk vanligvis benytter CGSsystemet (dvs. centimeter, gram, sekund). SIenhetene klargjør forholdene mellom en fysisk
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mengde og den enheten mengden uttrykkes i:
Fysisk mengde = numerisk verdi x enheten (der
en behandler ligningen algebraisk). Se: SI units.

(multinivået). Se: Evolution, Group selection,
Natural selection og Sexual selection.
UNIT OF TRANSCRIPTION: Se: Transcripton.

UNITARY: Se: Uninominal name.
UNIT CHARACTER: Innen taksonomi, enhets
karakter, udelelig karakter, naturlig karakter som
overføres via arv som én enhet (på all-or-none
basis), dvs. karakter kun kontrollert av et par
alleler i ett gen i motsetning til de kvantitative
eller polygene karakterene. En enhets karakter
nedarves i henhold til Mendels segregasjonslov.
Se: Mendel’s laws (of inher-tance).
UNIT MEMBRANE (Cytoplasmic membrane,
Elementary membrane, Unitmembrane model): Enhetsmembran, generell term (eller modell)
som viser til alle osmotisk aktive, cellemembraner
som er basert på en universell molekylstruktur
der kun tykkelsen på membranen varierer, ikke
oppbygningen; refererer generelt til enhver
membran hvor et to-laget lipidlag er det
essensielle trekk. Lipoprotein membranen inneholder ca. 40 % lipider og 60 % proteiner, uansett
hvor membranen befinner seg i cellen. Disse
membranene har en tre-laget struktur, er ca. 6 –
10 nm tykk, og består av to elektrontette ytre lag
og et mindre tett sentralt lag (ca. 2,5 nm tykt).
Forskjellige membraner kan imidlertid være
betraktelig modifiserte, og fremvise variasjoner i
kjemi, enzymaktivitet, permeabilitetsegenskaper,
metabolisme og funksjon. Mange cellulære
membraner og organell membraner, består av to
parete enhetsmembraner. Se: Cytoplasmic membrane, Fluid mosaic model og Surface membrane.
UNIT OF REPLICATION: Se: Replicon.
UNIT OF SELECTION: Innen biologi, enheten
innen et biologisk hierarki som er gjenstand for
naturlig seleksjon, og som kan være et selvreplikerende molekyl, gen, epigen, celle,
individuell organisme, superorganisme, gruppe,
art eller høyere nivåer. Evolusjonærbiologer
diskuterer disse nivåenes relative betydning for
dagens biodiversitet som et resultat av seleksjonstrykket over geologisk tid. Og da spesielt
om seleksjon foregår på individ- eller gruppenivå,
eller på alle nivåene i det biologiske hierarki

UNIVALENT: (1) Innen kjemi, enverdig, monovalent, med ett bindingssted (valens lik én) (Se:
Valency); (2) Innen biologi, et kromosom som
ikke er paret eller forent med sitt homologe
kromosom under meiosen (synapsis). Med andre
ord, et univalent kromosom som mangler
paringspartner (lik kjønnskromosomet hos en XO
hann), noe som resulterer i at kromosomet ikke
vandrer dit det skal under meiosen og derfor går
tapt i cytoplasmaet i dattercellen; (3) Innen
immunologi, et antistoff eller antigen med kun ett
bindingsted, eller som inneholder antigener fra
kun en enkelt strain av et virus eller en mikroorganisme.
UNIVALVE: Det å ha et skall sammensatt av kun
én del.
UNIVARIATE ANALYSIS: Innen statistikk, en
biometrisk analyse der kun én karakter er
involvert, eller en analyse av én karakter om
gangen når en prøve (sample) eller populasjon
skal beskrives (descriptive methods) eller man
ønsker å utlede noe (konkludere) fra en prøve til
en populasjon (interferential methods). Se:
Kurtosis og Skewness.
UNIVERSAL: (1) Allmenn, alminnelig, som er
tilstede eller skjer overalt under alle betingelser;
(2) Universell, altomfattende, som inkluderer eller
dekker alt uten grenser eller unntak; (3) Som
betegner eller omfatter alle medlemmene i en
klasse eller gruppe, eller alle verdiene i en
variabel; (4) Delt, gjort eller produsert av alle
medlemmene i en klasse eller gruppe; (5)
Allsidig, tilpasset eller justert til å møte alle krav;
(6) Innen linguistikk, grammatikalsk regel, sett av
regler eller språklig trekk som forekommer i alle
språk; (7) Innen fysikk, universell lov, noe som
berører eller påvirker hele universet.
UNIVERSAL CONSTANTS (Fundamental constants): Universelle konstanter, parameterne
som er de samme uansett hvor en befinner seg i
universet, f.eks. lysets hastighet, ladningen til et
elektron og Plancks konstant. Det finnes tallrike
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andre universelle konstanter innen de naturvitenskapelige fagene kjemi og fysikk.
UNIVOCAL: (1) Utvetydig, entydig (unambiguous), det å ha kun én mulig mening (Se:
Equivocal); (2) Unison lyd, en oktav innen
musikk; (3) Uniform, regulær, bestemt; (4)
Utvetydig, utvilsom (indubitable, unequivocal).
UNIVOLTINE (Monogoneutic, Monovoltine):
Univoltin, organismer som produserer kun én
generasjon eller ett kull per år (eller sesong); for
insekter, spesielt ett sett av egg som er i stand til
å overvintre. Se: Voltine.
UNIVOROUS: Se: Monophagous.
UNJUSTIFIABLE EMENDATION: Se: Emendation.

UNPOLLUTED: Ubesmittet, ren; spesielt, ikke
være forurenset med giftig (poisonous) eller
skadelig (noxious) avfall fra menneskelige
aktiviteter (not polluted).
UNPREDICTABLE: Uberegnelig, uforutsigbar,
uoverskuelig, vanskelig eller umulig å forutse,
forutsi eller spå.
UNPRODUCTIVE: Uproduktiv, uvirksom, inaktiv,
ufruktbar, lite brukbar, som ikke produserer eller
er i stand til å produsere resultater eller fordeler.
UNPUBLISHED NAME: Innen nomenklatur,
upublisert navn, ethvert navn som ikke har blitt
trykket eller sirkulert på en slik måte at det
tilfredsstiller de krav for publisering som er gitt
gjennom Kodens artikler. Se: Code.
UNREDUCED APOGAMY: Se: Euapogamy.

UNMIXED: Ublandet, ren, fri for andre bestanddeler (pure).
UNMODIFIED: Uforandret, ikke modifisert, uendret i form eller karakter.
UNMYELINATED: Refererer til nerver som ikke
er dekket med en myelin skjede.
UNNATURAL: (1) Naturstridig, kunstig, unaturlig,
ikke i tråd med et normalt hendelsesforløp, eller
hva som normalt eksisterer eller skjer i naturen
(Se: Abnormal); (2) Umenneskelig, pervers, ikke i
tråd med normal menneskelig adferd, sosial norm
eller hva som er akseptabelt (Se: Perverse); (3)
Søkt, oppstyltet, kunstig eller affektert; (4) Pinlig,
klumsete eller klønete; (5) Uforenlig med hva
som er rimelig eller fornuftig, eller hva som kan
forventes eller er rasjonelt; (6) Brutal, ufølsom.
UNORDERED CHARACTER: Innen kladistikk,
uordnet karakter, en karakter der ethvert karaktertrinn kan forandre seg direkte til et annet
karaktertrinn.
UNPAIRED: Se: Single.
UNPALATABLE: Usmakelig, med ubehagelig
smak, som ikke smaker godt.
UNPEOPLE: Avfolke, å sterkt redusere en populasjon i et område (depopulate).

UNRIPE: (1) Umoden, immatur (Se; Immature);
(2) Ikke forberedt, klar (unprepared).
UNROOTED TREE: Innen kladistikk, et urotet
tre, et fylogenetisk tre som illustrer relasjonene
mellom gruppene (nodene) uten å gjøre
antagelser om (eller vise) deres herkomst (aner),
dvs. at lokaliseringen av den nærmeste felles
stamfar (roten) er ukjent (eller ikke vist). Se:
Node, Rooted tree og Outgroup.
UNSANITARY: Usanitær, uhygienisk, urent nok
til å være helsefarlig. Se: Sanitary.
UNSATURATED: (1) Umettet, istand til å absorbere eller oppløse mer av en substans (Se:
Solute) ved en gitt temperatur; (2) Damp ved en
viss temperatur som inneholder mindre enn
likevektsnivået av en substans i sin gassfase (Se:
Saturated). Slike gasser kan gjennomløpe mindre
isotermale kompresjoner uten å kondensere, og
oppfyller tilnærmet lovene om ideelle gasser; (3)
Evnen en substans har til å danne nye produkter
gjennom et kjemisk tillegg (uten eliminasjon av
noe biprodukt); (4) Av eller relatert til en organisk
substans som inneholder én eller flere dobbelteller trippel-bindinger mellom karbon atomene,
og da spesielt fettsyrer. Umettet fett er betraktet
mer sunt enn mettet fett. Se: Saturated, Saturated fatty acid og Unsaturated fatty acid.
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UNSATURATED FATTY ACID: Umettet fettsyre,
fett eller fettsyre med i det minste én dobbeltbinding i fettsyrekjeden. En fettsyre er monoumettet hvis den inneholder én dobbelt-binding
og flerumettet hvis den inneholder flere slike
dobbelt-bindinger. Under dannelsen av dobbeltbindinger, fjernes hydrogen atomer fra karbonkjeden. Det vil si at mettete fettsyrer mangler
dobbelt- og trippel-bindinger og dermed har det
maksimale antall hydrogener
bundet til
karbonene (er derfor «mettet» med hydrogen
atomer). Se: Saturated, Saturated fatty acid og
Unsaturated.
UNSCHOLARLY: Uvitenskapelig, ufilologisk,
ulærd, som ikke har det som karakteriserer en
akademiker, forsker eller vitenskapsmann.
UNSPECIALIZED: Uspesialisert, det å mangle
modifikasjoner for en eller annen spesiell
funksjon eller hensikt.
UNSOLVED: Uløst, ikke løst, oppklart, forklart
eller korrigert.
UNSTABLE: (1) Labil, ustødig, usikker, upålitelig,
ikke konstant, som kan forandres lett i kjemisk
eller fysisk sammensetning, eller i biologisk
aktvitet; (2) Lunefull, ustabil psykisk, tilbøyelig til
uberegnelige, ustadige og plutselige forandringer
i sinnsstemning, humør; (3) Innen kjemi, labil,
som nedbrytes lett, som er sterkt reaktivt; (4)
Innen fysikk, som nedbrytes raskt, som har relativ
kort levetid; radioaktiv.
UNSTABLE ALLELE (Hypermutable allele):
Ustabilt allel, mutant allel som hyppig muterer til
andre mutante alleler eller tilbake til villtype
allelet. Se: Transposable (genetic) element.
UNSTABLE EQUILIBRIUM: Ustabil likevekt, en
tilstand i et system der en mindre forandring eller
forstyrrelse fører til videre og større forandringer
eller forstyrrelser. Resultatet kan ende med en
stabil likevekt, men på et helt annet nivå. Se:
Dynamic equilibrium, Stable og Stable equilibrium.
UNSUITABLE (Not suitable): Uegnet, uhensiktsmessig, uskikket, upassende (inappropriate).

UNSUITABLE HOST: Upassende vert, en immun eller resistent vert, dyr eller plante.
UNSUSTAINABLE (Not sustainable): (1) Ikke
bærekraftig, uholdbar, ikke istand til å kunne
opprettholdes på nåværende nivå eller utnyttelsesgrad; som ødelegger den økologiske
balansen eller tømmer de naturlige ressursene;
(Se: Sustainable, Sustainable development,
Sustainable use og Sustainable yield); (2) Ikke
istand til bli opprettholdt eller forsvart. forlenget
eller opprettholdt, bevart.
UNTENANTED: Ubebodd, ikke okkupert av en
beboer, leieboer, leietaker (tenant).
UNTRANSLATED REGION: Innen genetikk, en
del eller region av mRNA som ikke koder for et
polypeptid eller protein. Alle kjente mRNA
inneholder flere nukleotider enn det som strengt
tatt er nødvendig for kodingen av et polypeptid
eller protein. Se: mRNA.
UNTWISTING ENZYME: Enzym som bevarer
eller gjenoppretter helix-strukturen til det dobbelttrådete DNA molekylet ved replikasjonen av
sirkulære DNA molekyler.
UNUSED NAME: Innen taksonomi, et tilgjengelig
(ubrukt og ledig) senior synonym som ikke er
kjent å ha vært i bruk som et valid navn de siste
50 år. Se: Nomenclature.
UNWHOLESOME: (1) Helsefarlig, usunn, skadelig for den fysiske, mentale eller moralske
sunnhet og velvære (unhealthy); (2) Motbydelig
for kroppens sanser (loathsome); (3) Uholdbar,
dårlig, fordervet, korrupt (corrupt, unsound).
UPBRINGING: Oppfostring, oppdragelse, måten
et barn oppdras og opplæres på av foreldrene
gjennom barndommen.
UPCOUNTRY (Highland, Inland, Upland): I
eller mot det indre av landet, som er lokalisert i
eller kommer fra innlandet. Se: Upland.
UPDATE: (1) Ajourføre, føre à jour, å forandre så
det blir dagsaktuelt; (2) Informere noen med de
aller seneste nyheter.
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UPFREEZING: Oppfrysing, frostheving, den
oppstigende frakten til jordoverflaten av mer eller
mindre store stener gjennom et finere omsluttende materiale.
UPLAND (Highland, Inland, Upcountry): Oppland, innland, høyland, høylands-, høyliggende
land, et område som er høyere relativt til det
omgivende land, men ikke utgjør et fjell. Se:
Upcountry.
UP MUTATION: Mutasjon i en promotor som
resulterer i et øket transkripsjonsnivå fra promotoren. Se: Promoter.
UPPER: Øvre, høyere, over-, innerste, øverste.
UPPER ATMOSPHERE: Øvre atmosfære,
refererer til de ytre lagene av den gassen, luften,
som omgir jorden opp til ca 30 km høyde. Den
omfatter deler av stratosfæren. Se: Atmospheric
layers.
UPPER CRITICAL TEMPERATURE: Øvre
kritiske temperatur, den maksimum temperaturen
en organisme kan tolerere før de cellulære
komponentene og prosessene stopper og
organismen død. For de fleste dyr er denne
temperaturen ca. 30 - 45oC, mens en del planter
kan overleve opp til noe over 50oC. Kaktus kan
tåle over 60oC. Noen arkebakterier (Archaebacteria) tåler temperaturer over 100oC.
UPLIFT: Prosessen der deler av jordskorpen
heves pga. forskjellige tektoniske mekanismer,
UP PROMOTER MUTATION: En mutasjon som
øker hyppigheten på den genetiske transkripsjonen. Se: Genetic transcription og Promoter.
UPSTREAM: (1) Oppstrøms, i retning motsatt en
strøm; nærmere kilden for strømmen (Se:
Downstream); (2) Innen genetikk, 5' siden på et
gitt sted i DNA og RNA; (3) N-terminal siden i et
polypeptid; (4) Mot starten på en serie av
cellulære prosesser; (5) Noe som forutgår en gitt
hendelse i en sekvens av hendelser; et tidligere
stadium i en produksjonsprosess eller forsyningskjede.
UPWELLING: Oppvelling, transport av kaldere,
dypereliggende (bentisk) og næringsrikt vann

oppover i vannmassene ved hjelp av havstrømninger. Slike oppvellinger av næringsrikt vann er
vanlig i overgangssonene mellom havstrømmer.
Erstatningen av et varmere overflatevann med et
kaldere dypereliggende vann, er viktig for
mennesket da slike forhold skaper meget gode
næringsforhold for fisk og dermed fiskerier.
-UR- (-uro-, -ura): Affiks som betyr hale.
URACIL (U): Uracil, én av de fire nukleotid
basene, en pyrimidin base som bare forekommer
i nukleinsyren og nukleotidene i RNA (pyrimidinet
thymin erstatter uracil i DNA).
URANIUM: Uran (U), hvitt, svakt radioaktiv,
metallisk grunnstoff som hører til aktinoidene
med atomnummer 92 i grunnstoffenes periodesystem, atommasse (u) 238,02891, smeltepunkt
1 232oC og kokepunkt 3 818oC. Tre isotoper
finnes i naturen: 238U (99,28 %), 235U (0,71 %) og
234
U (0,006 %). Det er bare 235Uran som er
ustabil og radioaktiv og derfor kan benyttes i
kjernereaktorer (og kjernevåpen). 235U har derigjennom fått en meget viktig politisk og teknisk
betydning og er blant de viktigste grunnstoffene
vi kjenner. Halveringstiden for 235U er 704
millioner år som gjør at det kan benyttes for
datering av geologiske lag (strata); det som da
benyttes er en uran-thorium datering, uran-bly
datering eller en uran-uran datering. 235U utgjør
bare ca. 0,7 % av alt naturlig uran, resten
omfatter hovedsakelig 238U som må behandles
før det kan benyttes som radioaktivt brennstoff.
235
U brytes ned til letter grunnstoffer, nøytroner
og varme under fisjonsprosessene i kjernekraftverkene. I spesielle reaktorer kan 238U
omformes til det aktive grunnstoffet plutonium239, og thorium-232 til 233U. Ett kilogram av uran
produserer en termal energimengde ekvivalent til
ca. 11 800 tønner råolje. Se: Nuclear power.
URATE: Et salt av urinsyre. Se: Uric acid.
URBAN: (1) Bymessig, by-, omgivelser som er
relatert til eller karakteristisk for en by; (2) Det
som er karakteristisk for bylivet, det menneskepåvirkede bymiljø; (3) Leve i en by, storby (city)
eller landsby, småby (town); (4) Verdensvant.
URBAN CLIMATE: Byklima, det lokale klimaet
som er assosiert med et bymiljø der makro-
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klimaet betraktelig modifiseres på grunn av de
bymessige arealforandringer, bygningsmasser og
menneskets industrielle aktiviteter. Urbane miljø
kan markert forandre både de lokale temperaturforholdene, vind- og delvis nedbørsforholdene,
og ikke minst medføre tåke- og smogdannelser
pga. luftforurensninger.
URBAN CYCLE: Innen parasittologi, urban
syklus, livssyklus til en parasitt som involverer dyr
som lever i en mer eller mindre nær assosiasjon
med mennesket (urbane områder) og der risikoen for infeksjon av mennesket dermed er
relativt stor.
URBAN TYPHUS: Se: Flea-borne typhus fever.

bolismen hos ureotele dyr. Det er leveren som
omdanner ammoniakk-ionene til det langt mindre
giftige urea (urinstoff) som til slutt utskilles løst i
vann i urinen. Selve urinstoffsyklus utgjør en
serie reaksjoner som omformer avfallstoffer fra
metabolismen til urinstoff for å bli utskilt via
ekskresjonen. Det er også sluttproduktet av purin
katabolismen hos de fleste fisker, amfibier og
ferskvannsmuslinger. Urease er et hydrolytisk
enzym som katalyserer urinstoff til CO2 og
ammoniakk, hvis stoffer er utgangspunktet for
den industrielle produksjonen av urinstoff til den
farmasøytiske industri, ved siden av som
nitrogenkilde for våre drøvtyggende husdyr og til
kunstgjødsel. Se: Purine, Ureotelic, Uric acid og
Urine.

URBANIZATION: Urbanisering, det som er
karakteristisk for regioner i en tidlig industriell
fase (det å få et by-preg); tilstanden eller
kvaliteten å være urbanisert eller prosessen å bli
urbanisert: Forflytningen av mennesker fra
utkanten (ferale områder) til by områder (urbane
områder).

UREMIA (Uraemia): Uremi, urinforgiftning.

URCEOLUS: En krukke eller urne-formet struktur.

URETER: Ureter, urinleder, de to kanalene hos
virveldyr som forbinder nyrene med urinblæren
(det indre volumet i menneskets ureter er stjerneformet).

URCHIN (Sea urchin): Sjøpinnsvin, sjøpiggsvin,
kråkeboller (Echinoidea), en klasse av pigghuder
(rekken Echinodermata). Det finnes ca. 1 000
nålevende arter av sjøpiggsvin, hvorav 16 i
norske farvann. Vanlig kråkebolle (Echinus
esculentus) og Drøbak kråkebollen (Strongylocentrotus droebachiensis, først oppdaget og
beskrevet fra Drøbak i Oslofjorden) er de mest
kjente artene. Drøbak kråkebollen forekommer
fra strandregionen ned til 1 000 meters dyp.
UREA (Carbamide): Urea, karbamid (tidligere
kalt urinstoff) (CO(NH2)2), et hvitt, krystallinsk,
fast og relativt lett løselig nitrogenholdig avfallsog ekskresjonsprodukt fra pattedyrenes lever der
de nitrogenholdige stoffene blir nedbrutt. Smeltepunktet er 133oC og stoffet er løselig i vann. Urea
som er hovedsluttproduktet i nitrogenekskresjonen hos pattedyr, syntetiseres gjennom urinstoffsyklus, forekommer i lymfe og blod, og
utskilles via nyrene hos pattedyr, amfibier og
visse akvatiske dyr. Stoffet dannes fra CO2 og
NH3 gjennom urinstoffsyklus (urea cycle, ornithine cycle) som et resultat av aminosyre kata-

UREOTELIC: Ureotelisk, organismer som f.eks.
pattedyr, fisk og padder, hvis viktigste nitrogenholdige ekskresjonsprodukt fra aminosyre katabolismen er urea (urinstoff). De fleste terrestriske
virveldyr, er ureoteliske. Se: Urea og Uricotelic.

URETHRA: Uretra, urinrør, kanalen som forbinder urinblæren med det ytre miljøet. Hos
hannene frakter det også spermiene (sæden) da
sædlederen (vas deferens) munner ut i urinrøret.
URETHRITIS: Inflammasjon i urinrøret.
URGE: (1) Tilskynde, anspore, tvinge, å drive
fremover eller videre (impel, spur); (2) Oppfordre,
inspirere, anmode, henstille, be eller bønnfalle,
ofte gjentatte ganger (entreat, exhort, solicit); (3)
Stimulere, oppildne, vekke, opphisse, provosere
(excite, provoke, stimulate); (4) Foreta et arbeid
med energi, entusiasme og fart. Se: Drive og
Motivation.
URIC ACID: Urinsyre (C5H4N4O3), et hvitt, luktfritt, krystallinsk stoff som er meget tungt løselig i
vann (ca. 1 del i 15 000 deler vann), og som er
sluttproduktet av nedbrytingen av nukleinsyre og
andre nitrogenholdige stoffer (proteiner) hos fugl,
krypdyr og insekter. Generelt er urinsyren hos
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mange landdyr, et praktisk talt uløselig ekskresjonsprodukt fra aminosyre katabolismen.
Urinsyren har derfor en fast form noe som vil
bevare verdifull kroppsvæske hos de organismene som lever i tørre strøk. Urinsyre er også
til stede i mindre mengder i urinen hos de fleste
pattedyr da det også er et sluttprodukt av purin
katabolismen. Høye urinsyrenivåer kan medføre
dannelsen av nyresten og podagra (Se: Gout).
Avleiring av urinsyre i kroppsleddene medfører
gikt hos mennesket. Se: Urea og Urine.
URICOTELIC: Det å ekskrere nitrogenholdige
avfallstoffer hovedsakelig i form av urinsyre (Se:
Uric acid), noe som omfatter fugler, de fleste
krypdyr, insekter og terrestriske snegl. Disse
dyregruppene utvikles inni et skall, noe som
krever at de lagrer de nitrogenholdige ekskresjonsproduktene i en uløselig form. Se: Ureotelic.
URIDINE: Uridin (C9H12N2O6), en kjemisk forbindelse dannet gjennom delvis hydrolyse av
RNA; et nukleosid som inneholder uracil festet til
en ribose-ring (C5H10O5), og som spiller en viktig
rolle i karbohydrat metabolismen. Uridin er én av
de fem standard nukleosidene som danner
nukleinsyrene (de andre er: Adenosine,
thymidine, cytidine og guanosine). Se: Nucleoside og Nucleotide.
URINARY: Urin-, med referanse til urin,
produksjonen, funksjonen og utskillelsen, eller de
organene, strukturene og kanalene som er
involvert i dannelsen og utskillelsen av urin. Hos
pattedyr omfatter det nyrene, urinlederne,
urinblæren og urinrøret. Urin er et gulbrunt, svakt
surt avfallsstoff som sekreres fra nyrene via
urinrøret hos virveldyr. Se: Urine.
URINARY BLADDER: Urinblære, det muskulære organet som er reservoaret for urin som
dannes i nyrene (Se: Kidney), oppsamles fra
urinlederne (urether) og utskilles via urinrøret
(urethra). Se: Urine.
URINARY SCHISTOSOMOSIS: Se: Schistosomosis.
URINARY TRACT INFECTION (UTI): Infeksjoner
i urinveissystemet, hos mennesket kan det
omfatte en rekke parasittiske organismer, f.eks.:
Escherichia coli, Klebsiella spp., og Proteus spp.

Skal bakterier infisere og leve i urinlederne, må
de være fester til veggen i kanalene for ikke å bli
skylt ut med urinen.
URINE: Urin, det gulbrune, svakt sure, flytende
avfallsproduktet fra blodet og lymfen som
utskilles fra virveldyrene gjennom nyrene. Urin
inneholder vanligvis et vannoverskudd og nitrogenholdige substanser fra protein metabolismen,
ammonium salter, pigmenter, urinstoff (Se: Urea)
og urinsyre Hos krypdyr og fugl er urin fast til
halvfast (Se: Uric acid).
URINE MARKING (Urine spraying): Urinmarkering, i motsetning til vanlig urinlating, en
bevisst (tvunget) urinering som forekommer hos
enkelte pattedyr. Urineringen kan skje forover
eller bakover (avhengig av om det er en hann
eller hunn) og være rettet mot døde objekter
(spesielt ved territoriell markering), eller som hos
enkelte gnagere, på andre individer som et ledd i
sosial markering (Se: Scent). Vanligvis er det
bare hannene som urin markerer, og formålet er
antatt å være enten for å gjøre hunnen seksuelt
mottagelig som et ledd i en paringslek, etablering
av en rangorden (sosial markering), markering av
et territorium eller som en del av et forsvar.
URKARYOTE: Urkaryot, hypotetisk evolusjonær
forløper for de eukaryotiske cellene; forløperen til
den av de tre primære rikene av levende
organismer som omfatter alle eukaryotiske
organismer. Se: Archaebacteria, Eukaryota, Eubacteria og Urkingdom.
URKINGDOM: Urrike, taksonomisk kategori som
omfatter arkebakteriene (Archaebacteria). Fra
dette urriket kan de to andre rikene av organismer, Eubacteria og Eukaryota (Urkaryota), ha
utviklet seg uavhengig. Disse tre Rikene eller
gruppene, er foreslått å utgjøre de primære
Rikene som et alternativ til Whittaker's
gruppering i fem riker. Se: Archaebacteria, Eubacteria, Eukaryota og Urkaryote.
URO-: Prefiks som betyr hale.
UROGENITAL: Urogenital, med referanse til de
reproduktive og urin-tilknyttede organer.
UROGENITAL TRACT FLORA: Se: Genitourinary tract flora.
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UROLOGY: Urologi, studiet og behandlingen av
sykdommer i urogenital organene. Se: Urogeniurticatal.

sjonssyklus (Se: Oestrus cycle). Livmoren har en
tykk muskulær vegg som ved sammentrekning
presser det fullvoksne fosteret (fetus) gjennom
vagina til utsiden – og livet.

UROMERE: Et buk-segment.
UTI: Se: Leishmaniosis.
UROPHILIC: Det å leve og trives i habitater rik i
ammoniakk.
UROSOME (Urosoma): Buken eller magen (abdomen).
URTICA: (1) Blemme, blære, vable; (2) Urtica,
brennesler, en planteslekt i familien Urticaceae.
URTICARIA (Hives, Nettle rash): Elveblest,
alveblest, neslefeber, en allergisk, kløende eller
brennende tilstand med hudblemmer. Elveblest
kan skyldes både ytre og indre fysiske eller
kjemiske påvirkninger, spesielt frigjøringen av
histaminer og kininer. Disse hyperanemiske og
ødematøse dannelser på hud eller mukøse
membraner, kan forårsake intens kløe, og ha
noen timers varighet, eller kortere. Se: Hives.

UTILIZATION TIME: Se: Reaction time.
UTRICLE: En liten blære.
UV (Ultraviolet): Ultrafiolett, det fiolette lys i det
elektromagnetiske strålingsspektrum ned mot
den ennå mer kortbølgede røntgenstrålingen;
omfatter bølgelengdene 100 - 4 000 Å. Se: Ultraviolet radiation.
UVULAR: Som er relatert til eller produsert med
hjelp av drøvelen (uvula).

URTICATE: Det å brenne eller stikke.
USABLE: (1) Brukelig, brukbar; (2) Nyttig, praktisk og hensiktsmessig for bruk.
USE-DILUTION: Fortynningsgrad, den fortynnelsen for et gitt desinfeksjonsmiddel som kan
betraktes som effektiv under gitte bruksbetingelser.
UTERINE: (1) Livmor-, med referanse til eller
som angår livmoren (uterus, womb); (2) Født av
samme mor, men med forskjellig far (juridisk
betydning).
UTERUS (Womb): Livmor, en hul, muskulær
utvidelse av ovidukten(e) som danner et rom der
embryoet og fosteret kan utvikle seg; den del av
det hunnlige reproduksjonssystemet hos pattedyr
(unntatt Monotremata) der det befruktede egget
fester seg og embryoet vokser og utvikles.
Livmoren er paret hos de fleste pattedyr, men
enkel hos mennesket. Embryoet er festet til
uterusveggen via morkaken (placenta) og navlestrengen (umbilical cord). Livmoren er knyttet til
omgivelsene gjennom vagina og gjennomløper
regelmessige forandringer i løpet av menstrua-
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V
V (v): Forkortelse for: (1) Aminosyren valin (Val);
(2) Varians (Se: Variance); (3) Hastighet (Se:
Velocity); (4) Elektrisk spenning, volt (Se: Volt);
(5) Syn (Se: Vision).
V.: Forkortelse for: (1) Varietet (varitas, var.); (2)
Se/sett (vide, visum); (3) Volum (volumen); (4)
Verb (verb); (5) Kontra, imot, versus (versus).
VACANT: (1) Tom, ikke okkupert (empty); ledig,
ikke i bruk; (2) Tanketom, sløv, uten refleksjon,
interesse eller intelligens (vacant mind); (3) Ubesatt, uopptatt (unfilled); (4) Uvirksom, fri for
arbeid, Ikke fyllt med noen aktivitet (disengaged);
(5) Forlatt, øde (abandoned); 6) Vacation, ferie,
feriere.
VACCINATE (Inoculate): Vaksinere, innpode,
behandle med vaksine, vanligvis gjennom injeksjon for å produsere immunitet mot en infeksiøs
sykdom. Se: Inoculation og Vaccination.
VACCINATION
(Inoculation):
Vaksinasjon,
vaksinering, prosessen å injisere eller på andre
måter, overføre en svekket patogen/vaksine
(smittestoff, antigener, f.eks. toksiner, bakterietoksiner, døde eller svekkede bakterier) i en
organisme for å gjøre organismen immun gjenom å stimulere en naturlig produksjon av
antistoffer som gjør at kroppen raskt kan respondere på en patogen, infeksiøs infeksjon (og/eller
toksiner) i fremtiden. Vaksinene fungerer spesielt
gjennom den immunologiske hukommelse slik at
en senere infeksjon medfører rask dannelse av
sekundære immunresponser. Men dessverre
tapes hukommelsen over tid mot de fleste
infeksjoner, f.eks. (vaksinen benyttet): (a) Kopper
(levende svekket vaccinia virus) 3 år, (b)
poliomyelitt (levende svekkede virus) 6 måneder,
(c) gul feber (levende svekkede virus) 10 år, (d)
rabies (levende svekkede virus) 1 år, (e)
influensa (formalindrepte virus) 6 måneder, (f)
tyfus (drepte rickettsiaer) 6 måneder, (g) pest
(levende svekkede bakterier) 6 måneder, (h)
tuberkulose (levende svekkede bakterier) 4 år, (i)
tyfoid (drepte bakterier) 1 år, (j) kolera (drepte
bakterier) 6 år, (k) difteri (inaktivert difteritoksin
som er adsorbert til et aluminiumsalt) 10 år, og (l)

stivkrampe/tetanus (ufarliggjort og renset del av
giften fra stivkrampebakterien) 10 år. Se:
Vaccine.
VACCINE: Vaksine, vaksinasjons-, et antigenisk
preparat som inneholder en behandlet, modifisert
eller død, stamme av et spesielt patogen som blir
gitt via munn (oralt) eller via injisering (inokulasjon) for å stimulere en immunrespons mot
en infeksjon av tilsvarende patogener (og/eller
toksiner). Gjennom vaksinen induseres en aktiv,
men kunstig immunitet mot de patogene
organismene (antigenene). For at en vaksine skal
være effektiv må den også stimulere dannelsen
av antistoffene i den delen av kroppen hvor de
effektivt kan motvirke en infeksjon. Det finnes
seks typer av vaksiner (ofte inkludert en adjuvant,
Se: Adjuvant): (a) Inaktiverte vaksiner, (b) svekkede (attenuerte) vaksiner, (c) nøytraliserte toksiner (toksoider), (d) løsninger eller suspensjoner
av antigene ekstrakter fra spesifikke patogener,
(5) syntetiske vaksiner, eller (e) bioteknologisk
dannede vaksiner. Se: Vaccination.
VACCINIA (VIRUS): Kukopper, Vaccinia virus, et
Orthopoxvirus, et stort og komplekst virus med
kappe, som hører til familien Poxviridae og som
gir en smittsom sykdom hos storfe, men kan
også infisere mennesket selv om det nå er
sjeldent (5 000 tilfeller registrert i 1928).
Kukoppevirus (Orthopoxvirus) smitter ikke fra
person til person, men fra katter som kan ha blitt
smittet av smågnagere. Kukoppevirus som
omfatter en rekke strainer, har blitt benyttet som
immunprofylakse mot menneskets koppevirus
(som er nært relatert og antatt å stamme fra
kukoppeviruset; Se: Smallpox og Variola (virus)).
Kopper var den første infeksiøse sykdommen
hos mennesket som ble forebygget gjennom
vaksinasjon (1798). Vaccinia-rekombinanter har
blitt brukt som vektorer innen bioteknologi da
Vaccinia virus har en stor tendens til å akseptere
fremmed DNA som da kan overføres mellom
celler. Se: Poxvirus.
VACUOLE: Vakuole, celleblære, væske- eller
gassfylt (som hos enkelte bakterier) hulrom i
cytoplasmaet i en plante- eller dyrecelle, omgitt
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av en membran (tonoplast). Vakuoler kan utgjøre
størstedelen av hulrommet i de fleste planteceller. Vakuolene fungerer normalt som et
lagringsorgan for væske som cellen skal sekrere
til utsiden eller som et sted der matpartikler kan
enzymatisk nedbrytes og absorberes. Vakuoler
som vanligvis er midlertidige, er vanligere i
modne planteceller, enn i dyreceller. Cellene hos
de fleste organismer inneholder også tallrike små
vakuoler som transporterer makromolekyler og
mat mellom forskjellige deler av cellen. Mange
protozoer inneholder kontraktile vakuoler som
periodisk øker i størrelse da de fylles med vann,
før så å kollapse og utskille innholdet til utsiden
av cellen. Hovedfunksjonen er å bli kvitt overskuddet av vann som kommer inn i organismen
via osmose. Andre former for vakuoler er
fødevakuoler hos protozoer som fordøyer matpartikler, og gassvakuoler som kan ha hydrostatiske oppgaver. Se: Vesicle.
VACUOME: De membranbundne hulrommene
(vacuolar system) i en eukaryotisk celle, unntatt
Golgi apparatet (Se: Golgi apparatus og Dictyosome), og det funksjonelle settet av mitokondrier
(chondriosomes) og plastider (plastidomes) i
cellen.
VACUUM: Vakuum, vakuums-, tomrom, lufttomt
rom, et rom totalt fritt for partikler, materielle
partikler eller elektromagnetiske fotoner. Totalt
vakuum forekommer ikke i virkeligheten da selv
materialet som omgir et slikt rom, vil ha et visst
damptrykk. Innen vakuum teknologien snakker
man kun om grader av vakuum, dvs. rom der det
er et mer eller mindre lavt gasstrykk (relativt få
atomer eller molekyler). Et lavt vakuum har et
trykk på ca. 10-2 pascal, mens et høyt vakuum
har et trykk på 10-2 - 10-7 pascal. Hvis trykket er
under 10-7 pascal kalles det ultrahøyt vakuum.
Vakuumpumper brukes til å redusere trykket i en
beholder: Ved bruk av oljepumpe kan en nå 10-1
pascal, diffusjonspumpe 10-7 pascal, og med
ionepumpe 10-9 pascal. Med diffusjonspumpe
kombinert med en vakuumpumpe der trykket
reduseres gjennom kondensering på meget kalde
flater (flytende helium: 4 K), kan en teoretisk nå
10-13 pascal (10-15 mmHg). Det høyeste vakuum
som er nådd på jorden er 10-8 N m-2. Se: Pascal.
VACUUM ACTIVITY: Innen biologi, spontant
adferdsmønster hos dyr i fravær av den stimulus

som vanligvis induserer adferden. Uttrykket viser
til en ekstrem reduksjon i terskelverdien til den
nødvendige stimulus.
VACUUM EVAPORATION: Vakuum fordampning, en teknikk for å belegge flater av et fast
stoff med et annet stoff. Fordampningen skjer fra
et fast legeme eller væske ved høye temperaturer og under vakuum. Ved lave trykknivåer vil
atomer forlate den varme overflaten og vandre
direkte over til den kalde overflaten der de
kondenseres og danner en film, og uten å støte
på luftmolekyler på veien over.
VADAL: Det å flyte nær strendene.
VADOSE WATER: Sigevann, undergrunnsvann,
forurenset vann i bevegelse nedover mot grunnvannsspeilet; vann som beveger seg fritt i løsmasser eller et porøst gjennomtrengelig fjell
under påvirkningen av gravitasjonen når det
forekommer en overmetning. Slikt undergrunnsvann er spesielt vanlig i kalksten; begrepet
sigevann brukes mest om avrenning fra
fyllplasser. Se: Groundwater.
VAGABOND FEVER: Se: Borrelliosis.
VAGILE (Wandering, Freely mobile, Mobile,
Motile): Vandrende, i stand til å spre seg eller
bevege seg fritt fra sted til sted (disperse).
VAGILITY (Mobility): Vagilitet, bevegelighet,
vandring, et takson, populasjon eller individs
tendens eller medfødte evne til fritt å forandre
oppholdssted over tid. Termen kan også vise til
en vid toleranse hos en organisme for variasjoner
i omgivelsesaktorene. Se: Dissemination, Mobility
og Sessile.
VAGINA: (1) Enhver skjede-formet struktur; (2)
Vagina, skjede, en mukomembranøs, tynnvegget
passasje eller kanal, hos pattedyr som leder fra
livmoren (Se: Uterus) til det ytre miljøet utenfor
hunnens kropp, eller hos virvelløse dyr, til en
utvidelse av ovidukten. Vagina tar i mot hannens
penis ved seksuelt samleie, deponerer spermier
og er fødselskanalen ut i verden for ungen. Hos
mange pattedyrarter er vagina tilstoppet når
hunnen ikke er seksuelt mottagelig og åpnes kun
når hun har løpetid. Hos enkelte parasitter sitter
hannen etter paringen, permanent festet til

796

hunnen vagina, i andre tilfeller plugger hannen
igjen vagina åpningen. Se: Uterus.
VAGINAL: Av eller med referanse til en skjede.
Se: Vagina.
VAGINAL MICROFLORA: Skjedens mikroflora,
mikroorgansimer som koloniserer skjeden og kan
ha en stor betydning for kvinnens generelle
helse. Hos voksne kvinner (etter puperteten, før
menopausen) omfatter det en rekke arter,
spesielt innen slekten Lactobacillus (f.eks.
bakteriene L. acidophilus og L. crispatus). Melkesyren disse bakteriene produserer, er antatt å
kunne beskytte mot infeksjoner av patogene
arter. Hydrogenperoksid (H2O2) produserende
lactobacilli inhiberer også vekst av mikroorganismer, som f.eks. HIV-1, herpes simplex
virus type 2 (HSV-2), Trichomonas vaginalis, G.
vaginalis, P. bivia and E. coli. Andre arter som
hyppig forekommer i skjeden er f.eks. de Grampositive cooci: Atopobium vaginae, Peptostreptococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., and Bacteroides spp., Fusobacterium spp.,
Gardnerella vaginalis, Mobiluncus, Prevotella
spp., og Gram-negative tarmorganismer som
Escherichia coli. Sammensetning av skjedens
mikroflora kan variere mellom etniske grupper.
Før puperteten og etter menopausen, er skjeden
mindre sur og kan da ha en annen mikroflora enn
senere i livet.
VAGINATE: Omgitt av en skjede. Se: Sheath.
VAGRANT (Unattached, Wanderer, Wandering): (1) Landstryker, fant, reisende, person uten
hjem eller fast jobb; (2) Omflakkende, omstreifende, vandrende, tilfeldig gjest, organismer
som ikke har etablert seg fast, men beveger seg
rundt av egen hjelp fra sted til sted, eller som
bare tilfeldig opptrer i et område (land), f.eks. er
vindblåst fra sitt normale område eller trekkrute.
Se: Accidental species.
VAIN NAME: Se: Nomen vanum.

forandringer i omgivelsene; (2) Innen kjemi,
valens, et atom eller guppe av atomers kombinasjonskapasitet bestemt av antall elektroner det
kan tape, oppta eller dele, hvis det reagerer med
andre atomer eller grupper i en kjemisk forbindelse (se: Oxidation stage). Valens elektroner
er elektronene i det ytre skallet i et atom som tar
del i de kjemiske bindingene (valensen er lik det
antall hydrogen atomer som et atom kan
kombineres til eller erstatte i en kjemisk forbindelse). Et heltall som beskriver denne
kapasiteten, kan være positiv eller negativ
avhengig av om elektroner tapes eller opptas; (3)
Innen immunologi, antall bindingssteder i et
antigen eller antistoff; antall forskjellige antigener
i en vaksine (tilsvarer antall patogener den virker
mot); antall bindingssteder i et antistoff molekyl
som reagerer med antigener (maksimumsantall
antigen molekyler som kan binde seg til ett
antistoff molekyl); (4) Innen psykologi, grad av
tiltrekking eller motvilje (aversjon) en person føler
mot en gitt hendelse eller ting; (5) Evnen noe har
til og reagere, forenes eller interaktere, med noe
annet; (6) Innen linguistikk, antall grammatikalske
elementer et gitt ord (spesielt verb) kan kombineres til i en setning.
VALENCY: Styrke, verdi; essensiell, vesentlig.
Se: Valence.
VALID: (1) Velbegrunnet, velfundert, ekte, synspunkt som er relevant og meningsfullt, har sin
basis i logikk og fakta; et argument eller en
konklusjon er valid hvis den er logisk utledet eller
dedusert fra ett eller flere premisser (konklusjonen har en form som gjør det umulig at
premissene er sanne samtidig som konklusjonen
er usann, falsk); (2) Innen nomenklatur, valid,
gyldig, akseptert navn iht. Kodens reglement,
eller et korrekt navn for et takson iht. forfatterens
taksonomiske vurdering (Se: Code og Valid
name); (3) Legalt, offisielt akseptabelt; (4) Som
produserer de ønskede resultater.
VALIDATED: Validert, term tidligere brukt for
konservert. Se: nom. cons. og Valid name.

VAL (V): Forkortelse for: Aminosyren valin.
VALE: Dal.

VALIDATION: Innen taksonomi, validering, det å
gjøre et navn gyldig, korrekt for bruk på et gitt
takson. Se: Valid name.

VALENCE (Valency): (1) Innen økologi, evnen
en organisme eller populasjon har til å tåle
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VALID NAME: Innen taksonomi, valid navn,
gyldig navn, det korrekte navn blant mange
tilgjengelige navn på et gitt takson (Se: Available
name); et navn brukt på taksa som er generelt
akseptert av kompetente autoriteter (vanligvis det
eldste korrekt publisert navn). Det valide navnet
er alltid et tilgjengelig navn, dvs. er ikke opptatt
pga. et valid senior synonym eller homonym (et
invalid navn kan være tilgjengelig eller ikke
tilgjengelig). Se: Homonym, Senior synonym og
Validly published.
VALID PUBLICATION: Se: Publication og Validly
published.
VALIDLY PUBLISHED: Gyldig publisert, term
benyttet innen bakteriologisk og botanisk nomenklatur som tilsvarer innen zoologisk nomenklatur,
publisert og tilgjengelig (available).
VALINE (V, Val): Valin, én av de 20 vanlige
aminosyrene i proteiner. Valin er en essensiell
aminosyre. Se: Amino acid.
VALLEY: Dal, lavt, linje-formet område mellom
fjell og lier mot en innsjø eller havet, oftest med
en elv i bunnen. En dal er dannet ut fra en fluvial
erosjon, men kan senere være modifisert
gjennom isbreers påvirkning. Isbreene skaper
gjerne U-formede dalbunner i motsetning til de Vformede dalbunnene formet av kun elver.
VALLEY WIND: Refererer til vind som er assosiert med den daglige soloppvarming (anabatisk
vind) og nattavkjøling (katabatisk vind) i fjellområder der dalformenes topografi vil forsterke
vindsystemene.
VALVE: (1) Spjeld, ventil, struktur som tillater en
væske eller gass å passere i bare én retning og
som derfor benyttes til å regulere væske- eller
gasstrømmen gjennom en passasje; (2) Innen
anatomi, klaff, en membranstruktur i et hult organ
eller kanal, f.eks. en vene eller arterie, som åpner
eller lukker seg for å hindre tilbakestrøm av
væsken; (3) Vakuum tube eller elektron tube; (4)
Innen botanikk, én av delene som en plante
splittes opp, f.eks. pollenbærerne eller en fruktkapsel.
VANADIUM: Vanadium (V), hardt sølvhvitt
metallisk overgangselement med atomnummer

23 i grunnstoffenes periodesystem, atommasse
(u) 50,94, smeltepunkt 1 890oC og kokepunkt 3
380oC. Grunnstoffet brukes i en rekke stållegeringer og som en katalysator innen industrien. Kjemisk reagerer vanadium med ikkemetaller ved høy temperatur, men påvirkes ikke
av saltsyre eller alkaliske stoffer. Terskelverdien
for vanadium i støv er 500 g per m3, for røk og
damp av vanadium pentoksid (V2O5), er grensen
50 g per m3. Vanadium virker negativt på de
fleste metabolske prosesser i mennesket. Letal
dosen er mellom 60 og 120 g. Kronisk eksponering til luftforurensning med vanadium, kan
lede til bl.a. bronkitt.
VAN ALLAN RADIATION BELT (Radiation
belt): van Allans belter, soner av energirike
ladete partikler (elektroner og protoner, og de
mindre hyppige alfa partikler) som overveiende
stammer fra solvinden ved siden av noe kosmisk
bakgrunnsstråling, som fanges inn og holdes
rundt en planet av geomagnetiske belter. Jorden
har to slike van Allans belter eller soner, i det ytre
laget av jordens atmosfære ved høyder fra
omkring 640 til 58 000 km. Beltene er lokaliserte i
den indre regionen av jordens magnetosfære. I
disse lagene blir ioniserte partikler fanget opp av
jordens magnetfelt slik at de oscillerer frem og
tilbake mellom de magnetiske polene der de
spinner rundt magnetfeltlinjene mens de emitterer stråling. Dannelsen av disse to beltene er
antatt og skyldes forskjellige prosesser, det er
også et rom mellom beltene som betraktes som
en sikker sone (safe slot). van Allans belter har
store implikasjoner for sikkerheten ved romfart og
for radiokommunikasjon. Gjennom at magnetfeltene fanger opp denne solvinden, beskytter de
også atmosfæren og jorden mot farlig kosmisk
stråling (Se: Cosmic rays og Solar wind).
VAN DER WAALS FORCES: van der Waals
krefter, refererer til de svake elektrostatiske
kreftene eller bindingene som forekommer
mellom atomene eller molekylene i en gass.
Disse kreftene er invers proporsjonal med
sjuende potens av avstanden mellom atomene
eller molekylene (Se: Valence), og langt svakere
enn valens bindinger. van der Waals krefter
skyldes flere faktorer, bl.a. dipol interaksjoner
(elektrostatisk attraksjon eller frastøtning mellom
molekyler eller atomer med permanent dipol
moment som er i tilfeldig termal bevegelse) og
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dipol indusert dipol interaksjon (der molekyler
eller atomer med en permanent dipol induserer
eller polariserer en dipol i et nabomolekyl som
igjen kan medføre gjensidige attraksjoner). Se:
Chemical bonds og Dipole.
VANE: (1) Værhane; (2) Fane (på en fjær).
VANILLA: Vanilje, smakstilsetning som fremstilles av vaniljeorkidéer, en slekt som omfatter
ca. 50 arter, men kun Vanilla planifolia i
marihåndfamilien (Orchidaceae, altså en orkidé)
produserer den «ekte» vaniljen. Andre arter som
benyttes er f.eks. V. pompona og V. tahitiensis;
Madagaskar produserer i dag mesteparten av
verdens vanilje.
VANISH: (1) Forsvinne, bli borte, slutte å
eksistere, passere raskt ut av syne (disappear);
(2) Innen matematikk, variabel eller funksjon som
antar verdien null.
VAN’T HOFF'S LAW: van’t Hoffs lov, innen
fysisk kjemi, loven som sier at effekten av en
temperaturforandring i et system i likevekt, er å
forandre likevekten i den retningen som medfører
at temperaturforandringen annuleres eller svekkes (en temperaturøkning vil forårsake en økning
i den endoterme reaksjonsraten).
VAN VALEN'S LAW: van Valens lov (1973), en
lov som viser til at taksa generelt dør ut uten
hensyn til deres evolusjonære alder. Hvis
varigheten av mange arter plottes som
kumulative
kurver
på
et
logaritmisk
millimeterpapir, vil de tendere til å vise en
rettlinjet relasjon med tiden. Varigheten til de
enkelte arter eller grupper i historisk eller
geologisk tid, kan imidlertid variere meget, f.eks. i
gjennomsnitt vil en musling leve ti ganger lengre
enn et pattedyr.
VAPORABLE (Vaporizable): Som kan fordampe, fordunste, dvs. omformes eller forvandles
til damp (vaporize). Se: Vapour.
VAPOUR (Vapor): (1) Damp, tåkedamp, gassfasen av en substans som normalt er en væske
eller fast stoff ved romtemperatur, som er
suspendert og spredt i luft, og som er under sin
kritiske temperatur (Se: Critical temperature) slik
at den kan gjøres flytende gjennom trykkøkning

alene (uten nedkjøling til lavere temperatur).
Vaporization, vaporisering, en prosess som
medfører en forandring til damp; (2) Svakt synlig
suspensjon av fine partikler i luften, slik som tåke,
skodde eller dis (mist), eller os, røk eller dunst
(smoke, fume); (3) En fin brennstoffblanding i
luften, lik luftblandingen i en forbrenningsmotor;
(4) Noe flytende, verdiløst uten substans; en dum
tanke, idé.
VAPOUR DENSITY (Vapor density): Damptetthet, massen per volumenhet av en damp
under
spesifiserte
temperatur
og
trykk
betingelser. Tettheten av en gass eller damp
sees relativt i forhold til hydrogen (eller luft) der
damptettheten er forholdet mellom et gitt
gassvolums masse og massen til et likt volum av
hydrogen under de samme trykk og temperaturforhold. Se: Relative density og Specific gravity.
VAPOUR PRESSURE (Equilibrium vapor
pressure, Vapor pressure): Damptrykk, det
trykk en damp forårsaker i sin termodynamiske
likevekt med sine kondenserte faser (væske, fast
stoff), f.eks. dampmolekylene som del av det
totale atmosfæriske trykk. For en damp i likevekt
med sin væskefase (det mettede damptrykk,
SVP), avhenger damptrykket kun av væsketemperaturen. At det mettede damptrykket øker
med temperaturen, medførte oppfinnelsen av
dampmaskinen. Alle faste stoffer og væsker avgir
damp som består av atomer eller molekyler
avdampet fra sin kondenserte tilstand. Det er
disse atomene eller molekylene som gir
damptrykket som vil nå et likevektsnivå i et lukket
rom, avhengig av substansens natur og temperatur. Det sies da å være en dynamisk likevekt
mellom de atomene eller molekylene som
forsvinner fra substansen og de som vender
tilbake. Dampen er da mettet og trykket er det
mettede damptrykk. Det maksimale vanndamptrykk ved en gitt temperatur, forekommer når
luften er mettet med vanndamp.
VAPOUR-PRESSURE THERMOMETER: Damptrykk termometer, termometer som benytter seg
av at det mettede damptrykk av en gitt væske er
en funksjon kun av temperaturen. Slike termometre anses meget gode for målinger av
temperaturer under kokepunktet for helium som
er -268oC.
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var. (v.): (1) var, enhet for kraft lik watt (Se:
Watt), men brukt om den reaktive kraft til en
alternerende strøm. 1 var = 1 volt x 1 ampere; (2)
Variabel (variable), variasjon (variation), diverse
(various), variant (variant) (Se: Variety).
VARIABLE: (1) Variabel, vekslende, skiftende, i
stand til å variere, tilpasse seg; ustadig, utsatt for
variasjon, forandringer (changeable, fickle); (2)
Karakterisert gjennom forandringer; (3) En
kvantitativ karakteristikk av et individ (Se:
Attribute og Variate); (5) Innen biologi, genetisk
variasjon eller variasjon i en morfologisk karakter;
karakter eller gruppe som ikke er Ikke lik
standardtypen (Se: Aberrant og Variable character); (5) Innen matematikk, ingen fikserte
kvantitative numeriske verdier, enhver enhet som
kan ha mer enn én verdi, eller et symbol som
representerer en slik verdi. En avhengig variabel
er en variabel hvis verdi er bestemt eller påvirket
av verdiene til andre variabler, mens en
uavhengig variabel er en variabel som kan fritt
velges (innen visse rammer) og som påvirker
eller bestemmer verdien på den avhengige
variabel; (6) Innen astronomi, en variabel stjerne.
VARIABLE CHARACTER: Variabel karakter,
karakter som kan være tilstede, mangle eller
innta mange forskjellige uttrykk blant individene
innen en populasjon eller art (eller en eller annen
definert gruppe).
VARIABLE REGIONS (V regions): Innen immunologi, variable regioner som utgjør de deler
av immunglobuliner hvor aminosyresekvensen
varierer fra protein til protein. Omfatter regioner i
et gitt Ig molekyl hvor antistoffene av forskjellig
spesifisitet, varierer. En V region befinner seg
ved N-terminal enden av hver tunge og lette
kjede. Se: Hypervariable region.
VARIABLE STAR: Variabel stjerne, stjerner som
varierer regulært eller uregelmessig i sine fysiske
egenskaper, spesielt i grad av lyshet. Variasjonen kan skyldes variasjoner i de ytre
betingelsene eller de indre forholdene i stjernen,
som hos de pulserende stjernene der stjernens
overflatelag utvides og kontrakteres. To stjerner
som roterer rundt et felles gravitasjonssenter
(binære stjerner), kan av og til formørke
hverandre hvis rotasjonsplanet ligger i synslinjen
(eclipsing binaries). Novaer er eksempler på

stjerner der lysheten øker voldsomt over korte
tidsintervall. Se: Nova.
VARIANCE (V, Sample variance): (1) Forandring, forskjell, avvik; (2) Varians, kvadratet av
standardavviket (Se: Deviation), et mål på variasjonen eller spredningen av et datasett rundt et
gjennomsnitt i et datasett. Populasjonsvariansen
(2) kalkuleres som det aritmetiske gjennomsnitt
av kvadratene av avviket fra fordelingens
gjennomsnitt (variansen = s2 = (xi - xmean)2/n1). En variansanalyse refererer til en gruppe av
statistiske teknikker for å teste om mer enn to
variable og uavhengige prøver kommer fra
samme populasjon, basert på en analyse av
forholdet mellom den del av variasjonen som
stammer fra prøvenes gjennomsnitt og variasjonen i selve prøvene; (3) Antall variabler som
kan forandres uavhengig og tilfeldig (innen visse
grenser) for å bringe et system i en ny likevektstilstand uten å forårsake en faseforandring,
refereres til som variansen i systemet (eller antall
frihetsgrader); (4) Innen genetikk, V(t), den totale
variansen av en karakter der V(t) = V(g) + V(e),
dvs. er forårsaket av henholdsvis genotypen og
miljøet. V1 viser til den variasjonen som skyldes
interaksjonen mellom genotypen og miljøet.
VARIANCE TO MEAN RATIO: Forholdet mellom
variansen og gjennomsnittet (s2/xmean), benyttet
som test på mulig tilstedeværelse av en Poisson
fordeling. Også brukt som en indeks over en
parasittarts fordeling (dispersion) i en vertspopulasjon med verdier fra 0 (uniform fordeling),
gjennom 1 (tilfeldig fordeling) til større verdier
(klumpet fordeling, noe som er det typisk for
parasittinfeksjoner i en vertspopulasjon; dvs.
flertallet av parasittene befinner seg i et mindretall av vertene).
VARIANT: (1) Variant, varierende, forskjellig,
avvikende, avart, noe som er forskjellig fra andre
former av samme ting eller en standard; (2) Innen
biologi, variant, sort eller strain innen en art eller
underart; ethvert individ som adskiller seg fra
typen eller andre relaterte former på en
spesifisert måte med hensyn til morfologi eller
adferd. Omfatter både ikke-genetiske varianter
og mikrogeografiske raser. Proporsjonen av
varianter i en populasjon, kalles variant
frekvensen. Se: Cultivar, Forma specialis, Morph,
Race, Species, Strain, Subspecies og Variety.
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VARIATE: (1) En variabel karakter; (2) En tilfeldig variabel kvantitet (random variable), én
observert numerisk verdi av en variabel som kan
ha en rekke forskjellige verdier, der hver verdi har
en spesifikk sannsynlighet for å forekomme (ofte
et sett av verdier plottet i en grafisk fremstilling).
Se: Variable.
VARIATION: (1) Variasjon, variasjonsbredde,
variant, avvik, forskjell, forandring, misvisning;
noe som er forskjellig innen visse grenser fra noe
annet av samme type; (2) Prosessen, graden
eller utstrekningen noe varierer; en forskjellig og
distinkt versjon av noe; (3) Innen biologi,
forskjeller, spesielt arvbare, i en strukturell eller
funksjonell karakter mellom individer (individuell
variasjon) eller populasjoner (gruppe variasjon)
av samme art ved samme stadium i en livssyklus,
eller fra et gjennomsnitt eller norm. Variasjonen
kan også vise til fenotypiske forskjeller mellom
foreldre og avkom. Disse variasjonene man kan
observere innen en populasjon, kan forårsakes
av faktorer i genotypen eller i omgivelsene, eller
gjennom interaksjoner mellom disse to. Miljøinduserte forskjeller forårsaker kun midlertidige
forandringer i fenotypen og overføres ikke til
senere generasjoner da genene er upåvirket.
Genetisk nedarvet variasjon skyldes gen rekombinasjonene ved den kjønnete formering i
hver generasjon, mutasjoner eller utkrysning.
Disse nedarvede variasjonene er råmaterialet for
den naturlige seleksjonen og regnes som
hovedårsaken til evolusjonære forandringer.
Biologisk variasjon kan inndeles i tre grupper: (a)
Fenotypisk variasjon (Vp), som representerer den
totale biologiske variasjonen i en gitt karakter.
Denne kan være kontinuerlig (continuous
variation, quantitative inheritance), noe som
skyldes effekten fra mange gener (polygener,
multiple faktorer) der hvert gen har liten effekt
noe som forårsaker en gradvis forandring i en
populasjonskarakter, eller diskontinuerlig (discontinuous variation, qualitative inheritance), noe
som skyldes effekten av få hovedgener som er
tilstede i populasjonen i to (ofte) eller flere allele
former. Disse hovedgenene gir opphav til
alternative karakterer i fenotypen som avviker
klart fra hverandre uten intermediære former
(f.eks. kjønnsforskjeller). Diskontinuerlig variasjon
kan også skyldes mutasjoner. Denne kontinuerlige eller diskontinuerlige fenotypiske variasjonen (Vp), omfatter to klasser: Genetisk

variasjon (Vg) og miljømessig variasjon (Ve).
Fenotypisk variasjon kan da uttrykkes som: Vp =
Vg + Ve, (b) genotypisk eller genetisk variasjon
(Vg), som representerer den del av den
fenotypiske variasjonen som utelukkende er
genetisk basert, dvs. den genetiske arven
(heritability, H) som vanligvis uttrykkes i prosent
(H = 100 % hvis all variasjon har genetiske årsaker (ingen miljømessig variasjon); når den
miljømessige komponenten av variasjonen øker,
avtar H). Hovedkomponentene i genetisk variasjon, er additiv genetisk variasjon som skyldes
alleler som har kvantitative effekter på samme
karakter, ved siden av avvikene pga. interaksjoner og dominans forhold mellom alleler eller
avvik pga. epistase (Se: Epistasis) og andre ikkeallele interaksjoner, og (c) miljøvariasjon (Ve),
som representerer alle intra- og ekstracellulære
faktorer som influerer på gen uttrykningen.
Denne variasjonen består av tre hovedkomponenter: Statistiske feil i prøvetakingen (samplingen), miljø-genotyp interaksjoner og miljøets
påvirkning på selve fenotypen (Se: Continuous
variation, Crossing-over, Discontinuous variation,
Natural selection, Outbreeding, Qualitative
inheritance, Quantitative inheritance og Variety);
(4) Kompassavvik, magnetisk deklinasjon, kompassnålens vinkelavvik fra pol-punktet; (5) Innen
astronomi, avviket hos et himmellegeme fra sin
gjennomsnittlige bane eller bevegelse; (6) Innen
statistikk, en funksjon som relaterer verdiene av
en variabel til dem fra andre variabler;
variasjonen i verdiene som en variabel kan innta
(variasjonskoeffisienten viser til variabiliteten
innen en prøve eller populasjon kalkulert som
100 ganger standardavviket delt på gjennomsnittet); (7) Innen musikk, gjentagelsen av et
musikktema med variasjoner i akkompagnement, harmoni, melodi, rytme eller tempo; (8)
Innen ballett, solo dans som del av en prestasjon.
VARICELLA (Chickenpox, VZV): Vannkopper,
akutt, meget smittsom virusinfeksjon som
vanligvis opptrer epidemisk, vesentlig på små
barn. Sykdommen skyldes et dobbelttrådet DNA
(alpha) Herpes 3 virus (Varicella-Zoster Virus) i
slekten
Varicellavirus
(Alphaherpesvirinae).
Mennesket er den naturlige verten. Primærinfeksjonen med VZV forårsaker en vanlig, oftest
mild, barneinfeksjon. Vannkopper som er meget
smittsom, sprer seg gjennom direkte kontakt og
dråpesmitte. Inkubasjonstiden er 13 - 17 dager.
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Den infiserte er infeksiøs 1 - 2 dager før og 3 - 4
dager etter utbruddet. Utslettet begynner med
røde flekker, senere kommer grynstore blemmer
med klar væske (vannkopper). Blemmene tørker
inn i løpet av en ukes tid. Sykdommen kan klø,
men er godartet; meget sjelden oppstår
komplikasjoner (hjernebetennelse). Vannkopper
får man bare én gang. Det er det samme virus
(VZV) som kan gi helvetesild (Herpes zoster) hos
eldre, det kan skyldes en reaktivering av et latent
varicella-zoster-virus. Med økende alder synker
den naturlige immuniteten, noe som antagelig
forklarer hvorfor helvetesild er 10 ganger hyppigere hos personer over 70 år, enn ungdom.
Ved en alder av 80 år vil 50 % ha hatt et utbrudd
av Herpes zoster.
VARICOSE VEINS: Åreknuter, oppsvulmede ofte
smertefulle vener som vanligvis forekommer på
leggene. Varicula, små åreknuter; Varix, én
åreknute.
VARIEGATED: (1) Flekket, broket, mangefarget,
det å ha adskilte, irregulære flekker med
forskjellige farger; (2) Diverse, forskjellig,
alskens, ulik, mangfoldig; karakterisert eller
adskilt gjennom variasjoner; (3) Innen botanikk,
løvverk der bladene er flerfarget; (4) Variegation,
innen genetikk, forekomst innen et vev, organ
eller individ av deler med forskjellig fenotype, ofte
basert på pigmenteringsforskjeller, f.eks. partiell
albinisme hos planter eller andre lett observerbare fenotypiske forskjeller. En mosaikk-lignende
fenotype er et vanlig fenomen og kan være
forårsaket av en rekke faktorer (Se: Chimaera og
Mosaicism).
VARIETY (Var., Varietas): (1) Avveksling,
forandring, variasjon, mangfold, mangfoldighet,
avart, sortiment, noe som avviker i karakter eller
kvalitet fra andre av samme generelle slag, eller
egenskapen å bestå av mange forskjellige
former, sorter, typer eller varieteter (fravær av
uniformitet, monotoni (assortment, diversity); (2)
Innen zoologisk klassifikasjon, varietet, en taksonomisk kategori under arten (subspecific) eller
underarten (infrasubspecific), uten formell status
iht. Koden (Se: Code og Status); heterogen
gruppebetegnelse som kan omfatte både
genetiske og ikke-genetiske variasjoner i fenotypen; varieteter innen samme art kan
kryssbefruktes. Av andre termer benyttet for

varietet, kan nevnes: Form, sort, morf, geografisk
rase eller husdyrrase. Varieteter innen samme art
eller underart, avviker fra hverandre i mindre,
men permanente karakterer eller karaktertrekk.
En varietet hvis den er publisert etter 1960,
omfatter en infraunderart (infrasubspecies), hvis
den er publisert før 1961, en underart (subspecies). Termen er ofte benyttet løselig for en
rekke typer av grupperinger innen en art, og da
spesielt kultiverte varieteter fra avlsforsøk; (3)
Innen botanikk, varietet (varietas), en kategori
mellom art og form, den laveste kategori i det
botaniske klassifikasjonssystem, og som omfatter
grupper av individer med mindre variasjoner
(forma) innen en populasjon; (4) Innen mykologi,
varietet, en kategori mellom underart og
undervarietet; (5) Innen bakteriologi, varietet,
tidligere rang av underart, nå av infraunderarts
rang (intet offisielt nomenklaturisk begrep). En
varietet kan adskilles fra andre varieteter
gjennom f.eks. metabolske og/eller fysiologiske
egenskaper (biovar, biotype), morfologiske egenskaper (morfovar, morfotype), patogenitet mot en
gitt vert (patovar (pv), patotype), mottagelighet
mot lyse fra spesielle bakteriofager (fagovar,
fagotype) eller serologiske (antigenetiske)
egenskaper (serovar, serotype). Disse termene
brukes også løst, uten taksonomisk relevans; (6)
Innen hagebruk, kultivar (Se: Cultivar) eller et
takson av denne kategori; en kultivert form av en
plante produsert i gartnerier (disse er ofte
hybrider som kun kan formere seg vegetativt).
Se: Form, Forma specialis, Morph, Race,
Species, Subspecies og Variant.
VARIOLA (VIRUS): Kopper, barnekopper, småkopper, et virus i slekten Orthopoxvirus med et
meget begrenset vertsspekter (antagelig bare
mennesket), som danner små hvite kopparr (på
CAM). To hovedtyper av variola virus forekommer: Variola major som er årsak til klassisk
kopper (Se: Smallpox)) og Variola minor som er
årsak til en mild form for kopper (milk pox,
alastrim)). Se: Vaccinia (virus).
VARIOLOID: Som ligner kopper, mild, modifisert
eller svekket form for kopper som forekommer
hos personer som tidligere er vaksinert mot
kopper eller har hatt sykdommen. (Se: Smallpox).
VARIOUS: (1) Diverse, forskjellig, alskens,
broket, forskjellig fra hverandre; det å ha et antall
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forskjellige karakterer eller sider, aspekter (inconstant, variable); (2) Forskjelligartet, foranderlig,
avvekslende, av forskjellig natur, egenskaper,
karakter, kvaliteter eller slag (different, multifarious, unlike).
VARVES: Varver, sedimentlag som er sammensatt av alternerende grovere og finere lag, og
som er antatt og skyldes en årlig sykel av avsetninger i stille vann, dvs. et blekere og grovere
lag om våren og sommeren og et mørkere finere
lag om høsten og vinteren.
VAS: En liten kanal, rør eller åre i en levende
organisme.
VASCULAR: Vaskulær, vaskuløs-, kar-, av eller
relatert til en kanal for å lede kroppsvæsker slik
som blodet hos et dyr eller sevjen hos en plante,
eller et system av slike kanaler. Se: Vascular
system.
VASCULAR CYLINDER: Vaskulær sylinder, den
sentrale kjernen i et vaskulært vev i en planterot,
omgitt av et parenkymalt vev. Se: Vascular.
VASCULAR PLANT: Karplante, planter med
velutviklede, spesialiserte karvev, vaskulære
system (Se: Xylem og Phloem) som transporterer
vann, mineralsalter, sukker og andre næringsstoffer gjennom plantekroppen, og som typisk
sett er differensiert i røtter, stilk/stammer og blad.
(Karplanter omfatter ikke bregner, moser og lav.)
VASCULAR SYSTEM: Det vaskulære system,
nettverket av kanaler (rør og tuber) som kan
distribuere væsker med næringsemner og fjerne
avfallsstoffer i en kropp. Store, flercellede dyr er
avhengig av et slikt karsystem for å tilføre næring
og holde cellene i live. Alle dyr bortsett fra
enkelte primitive virvelløse dyr, har et åresystem
for å frakte væske (blod) rundt i kroppen. Pigghuder er spesielt karakterisert ved sitt egenartede
vannkanalsystem. Se: Vascular.

VAS DEFERENS: Vas deferens, en av hovedkanalene som fører sæden (spermiene) ut til det
ytre miljø hos de høyere virveldyrene; kanalene
som forbinder bitestiklene (Se: Epididymis) med
urinrøret hos de hannlige vertebratene. Hos
mennesket er det to tykkveggete kanaler (0,61 m
lang) som går fra bitestiklene til sædblæren (Se:
Seminal vesicle), ejakulasjonskanalen og urinrøret (Se: Urethra); hos pattedyrene gjennom
penis. Spermiene fraktes i en væske (semen)
som produseres fra forskjellige kjertler. Se: Vas
efferens.
VASECTOMY: Vasektomi, sterilisering av en
hann ved å kutte sædlederne og forsegle
endene. Se: Vas deferens.
VAS EFFERENS: Vas efferens, enhver av de
små kanalene som hos krypdyr, fugler og
pattedyr frakter spermiene fra testiklene til
bitestiklene (Se: Epididymis); hos virvelløse dyr
fraktes spermiene direkte til vas deferense. Se:
Vas deferens.
VASIFORM: Det å være båt-formet.
VASOCONSTRICTION: Vasokonstriksjon, blodkarforsnevring, en reduksjon i diameteren til
blodårer, spesielt arterioler og kapillærer.
Forsnevringen som vil øke blodtrykket, skyldes
kontraksjoner i årenes glatte muskulatur.
VASODILATION: Vasodilatasjon, blodkarutvidelse, en utvidelse av diameteren i små blodårer.
Utvidelsen skyldes en minket spenning (tonus) i
den glatte muskulaturen i årene, spesielt
arteriolene og kapillærene. En økning av diameteren, senker blodtrykket.
VASOMOTOR CENTRE: Vasomotorisk senter,
nervene i det autonome nervesystemet (vasomotoriske nerver) som kontrollerer blodårenes
diameter og derved blodtrykket.
VASOPRESSIN: Se: Antidiuretic hormone.

VASCULAR TISSUE: Vaskulært vev, spesialisert
plantevev hos høyere planter, vesentlig
sammensatt av silvev (floem, Se: Phloem) og
vedvev (Se: Xylem, omfatter vedrør og trakeider),
som transporterer vann, næringsstoffer og
fotosynteseprodukter rundt i plantene.

VCR: Se: Videotape.
VD: Se: Venereal diseases.
VECTOR (Biological vector, Carrier, Mechanical vector): (1) Vektor, enhver agens som er
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involvert i spredning eller introduksjon av en dyre
eller planteart; (2) Smittebærer, enhver organisme som bærer en patogen agens eller
overfører (carrier) en patogen agens mellom
organismer. Vektorer er vanligvis mikroorganismer eller virvelløse dyr, spesielt insekter, som
overfører infeksiøse sykdommer fra en infisert til
en uinfisert vert (som kan være planter, dyr eller
mennesket), eller som fungerer som bærer og
spreder av patogene organismer. En vektor kan
spre eller overføre patogenet passivt eller selv
være infisert med patogenet. For infeksjonssykdommer forårsaket av mikroparasitter med
indirekte livssyklus, kalles mellomvertene ofte for
vektorer. Enkelte sykdommer smitter gjennom
kontaminering der en rekke ikke-spesifikke
organismer eller ting kan være mekaniske,
passive bærere (Se: Carrier, Vehicle). I noen
tilfeller kan en parasitt kun overføres av én eller
noen få arter vektorer, i andre tilfeller er det liten
til ingen vektor spesifisitet. Vanlige vektorer for
infeksjon av mennesket og dyr, er lopper, lus,
mygg og flått; av planter, vesentlig bladlus,
gresshopper, midd, rundmarker og sopp. I en
biologisk vektor kan mikroparasitten gjennomløpe
formering og/eller flere utviklingsstadier; (3) Innen
molekylær biologi, vektor, kloningsvektor (Se:
Replicon og Cloning vector), et bakteriofag,
plasmid, virus eller annen agens (fungerer selv
som replikon), som overfører genetisk materiale
fra en celle til en annen. Med andre ord, en
vektor som benyttes til å innlemme et fragment
av DNA som ønskes overført til en mottagercelle;
vektoren kan da replikere seg selv og fragmentet
i vertscellen. Kunstige vektorer (cloning vehicles)
kan også konstrueres ved å kutte DNA molekyler
fra forskjellige kilder ved hjelp av restriksjonsenzymer og ligaser (Se: Cloning); (4) Innen
matematikk, vektor, en mengde med størrelse og
retning; en retningsbestemt matematisk eller
fysisk størrelse som ikke kan beskrives uten med
referanse til vektorens størrelse og retning. En
vektor kan angis med en linje hvis lengde er
proporsjonal med størrelsen, og hvis retning er lik
vektorens, eller med tre komponenter i et
rektangulært koordinatsystem. Ekte vektorer,
polare vektorer, omfatter hastighet, akselerasjon,
kraft, og elektrisk og magnetisk feltstyrke, der
tegnet for komponentene reverseres hvis aksene
reverseres (eller løper motsatt). Pseudovektorer
(aksiale vektorer), viser til orienteringen av en
akse i rommet (konvensjonelt et høyrerettet

system, der bevegelsen skjer etter klokken),
omfatter vinkelhastigheter, vektorarealer
tettheten av magnetisk flux. Både polare
aksiale vektorer følger de samme vektorlover
addisjon og multiplikasjon.

og
og
og
for

VECTORIAL CAPACITY: Innen vektorsmittede
sykdommer (som malaria) hos virveldyr, er
vektorkapasiteten et begrep analogt med
kontaktraten i direkte overførte sykdommer. Den
er derfor en funksjon av: (a) Vektortettheten i
relasjon til virveldyr verten, (b) hyppigheten av
vektorens blodmåltider på virveldyr verten, (c)
lengden på latensperioden i vektoren (Se: Latent
period), og (d) vektorens levetid.
VEGAN (Vegetarian): Veganer, ren vegetarianer, person som lever kun på plantekost.
VEGETABLE: (1) Plante, plante-, grønt,
vegetabilsk, vokster, kjøkkenvokster, oftest urteaktige, spiselige grønnsaker (f.eks. brokkoli,
bønner, kål, neper, poteter og rødbeter); planter
dyrket og som vanligvis spises som del av et
måltid; (2) Plante, medlem av planteriket, spesielt
grønne planter; (3) Sløv, dum eller inaktiv person;
person uten normal fyisk eller mental aktivitet,
kun fysisk eksistens.
VEGETATION: (1) Vegetasjon, planteliv, plantevekst, planter, det totale plantelivet (plantedekket, plant life) i et gitt område, betraktet
generelt eller som sammensatt av ett til flere
samfunn. Vegetasjon er ikke et taksonomisk
begrep, men er benyttet som en generell term for
planter eller planteliv. Vegetasjonen i et gitt
område styres og kontrolleres av mange
samvirkende krefter, som klima, jordbunns- og
terrengforholdene, og påvirkningen fra organismene og ikke minst mennesket (Se: Faunation);
(2) Vegeterende tilværelse, treg eller lat tilværelse; (3) Innen medisin, en unormal vekst på
en kroppsdel.
VEGETATION STUDY: Et vegetasjonsstudium,
studiet av den totale vegetasjonen (plantelivet),
kvalitativt (artsmangfoldet) og/eller kvantitativt
(artsfordelingen og artsutbredelsen).
VEGETATIVE: (1) Vegetativ, relatert til vekst- og
næringsfunksjoner (istedenfor seksuell reproduksjon); (2) Relatert til planteriket; plantelivet,
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vegetasjonen; (3) Relatert til eller som betegner
aseksuell eller kunstig reproduksjon, forplanting
(vegetative phase, vegetative fase, den delen av
en livssyklus der reproduksjonen er aseksuell);
(4) Som vokser eller har evnen å vokse; vekstfremmende; (5) En celle, organisme eller et
stadium i en organismes livssyklus der næringsopptak og vekst dominerer (i motsetning til
seksuell reproduksjon eller dvaletilstander).
Vegetative growth, vegetativ vekst, kroppslige,
somatiske, vekstprosesser som ikke er involvert i
eller et resultat av kjønnet formering eller
reproduksjon; (6) Innen virologi, vekstfasen av et
virus, fasen da virioner dannes; (7) Vegetativ,
kjedelig, monoton; passiv eksistens; (8) Innen
medisin, levende, men i koma uten tilsynelatende hjerneaktiviteter, kognitive funksjoner eller
responsevne (bortsett fra pust og blinking).
VEGETATIVE FUNCTIONS: Vegetative funksjoner, alle naturlige funksjoner hos levende
organismer som opprettholder livet.
VEGETATIVE
REPRODUCTION
(Asexual
reproduction, Fission, Fragmentation, Vegetative cloning, Vegetative multiplication, Vegetative propagation): (1) Vegetativ reproduksjon,
hos dyr, aseksuell formering, utvikling av nye
individer fra en gruppe celler i fravær av enhver
form for seksuelle prosesser; en reproduksjonsmåte som ikke involverer eggceller eller sporer,
men som skjer ved at flercellede, spesialiserte
strukturer vokser ut på forelderorganismen,
løsner og differensieres til nye individer. Vegetativ formering tilsvarer fragmentering (en form
for strobilering) eller knoppskytning som hos
nesledyr (slekten Hydra). I motsetning til hos
Hydra, avsnøres ikke avkommet (zooidene) hos
kolonidyr, men forblir festet til forelderorganismene. Som nevnt, formering ved hjelp av
sporer, er ikke vegetativ reproduksjon; (2) Hos
planter, en form for aseksuell reproduksjon der
nye planter vokser opp fra fragmenter av en
morplante eller en spesialisert reproduktiv struktur. Mange plantearter reproduserer naturlig på
denne måten, men prosessen kan også
induseres kunstig enten gjennom oppdeling av
den enkelte planten i vegative plantededeler, ved
å ta skudd eller gjennom poding. Enfrøbladete
planter (Se: Monocotyledon) som mangler et
vaskulært kambium (Se: Kambium), er vanskeligere å få til å forplante seg på denne måten. Se:

Asexual reproduction, Budding, Fission, Fragmentation, Strobilization og Vegetative.
VEHICLE (OF INFECTION): (1) Innen epidemiologi, abiotisk (ikke-levende) gjenstand eller ting
som er kontaminert med en infeksiøs organisme
(vanligvis mikroorganisme) som den transporterer og overfører til dyr eller mennesker,
f.eks. urent vann eller upasteurisert melk (Se:
Vector); (2) Innen molekylær biologi, en kunstig
kloningsvektor (Se: Cloning), eller organismen
hvori et rekombinant DNA molekyl blir replikert
ved kloningseksperimenter.
VEIL: (1) Slør, netting båret over hodet, skuldrene og ofte ansiktet for beskyttelse eller til pynt,
eller som pryd på en hattekant eller hodeplagg;
(2) Hodeplagg som dekker håret og ørene, båret
av nonner; nonnelivet (take the veil); (3) Ethvert
av forskjellige hodeplagg båret av muslimske
kvinner av religiøse grunner (eller religiøs tvang);
(4) Forheng, gardin, sceneteppe, teppe for skjule
(tilhylle) hva som er bak forhenget; (5) Innen
biologi, en membran, lik sløret på stilken eller
hattekanten på visse sopp, membranen som
strekker seg innover fra kanten på en manet eller
det velutviklede svømmeorganet hos larvestadiet
av en rekke marine snegler (Se: Velum); (6) Noe
som ligner et slør, eller gjemmer og skjuler som
et slør.
VEIN: (1) Innen biologi, vene, veneåre, tynnvegget blodåre med relativ stor indre diameter,
som frakter blodet fra de forskjellige delene av
kroppen tilbake til hjertet. Vener har klaffer som
forhindrer at blodet renner tilbake når det
transporteres mot tyngdekraften. Venene frakter
alltid deoksygenert blod, bortsett fra de venene
som fører blodet fra lungene tilbake til hjertet hos
fugl og pattedyr. Venules (veinlets), små vener,
vener i størrelse mellom kapillærene og de større
venene; (2) Innen geologi, åre, mineralgang,
mineralbærende gang (lode).
VELD (Veldt): Gresslette, de åpne, tempererte
gressområdene i sørlige Afrika, som typisk sett
har spredte busker eller trær.
VELIGER: Veliger, planktonisk frittlevende larvestadium hos de fleste akvatiske bløtdyr
(mollusker). En veliger som utvikles fra trochophore larven, har forstadiene (Se: Anlagen) til de
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voksne organene, inkludert skallet og foten, og
eter ved hjelp av cilier som henter inn maten. Det
er under veliger stadiet at sneglenes (klassen
Gastropoda) dreining (torsion) av de indre
organer foregår, slik at vi kan skille mellom de to
undergruppene fremgjellesnegler (Prosobranchia) og bakgjellesnegler (Opisthobranchia) (den
tredje undergruppen er lungesneglene, Pulmonata). Se: Trochophore.
VELOCITY (v, dr/dt): (1) Hastighet, hurtighet,
fart, hastigheten av en prosess (f.eks. metabolsk
prosess i cellene), bevegelshastigheten av en
mekanisme eller ting (speed, swiftness) eller
hastigheten gitt noe; (2) Hastigheten noe skjer,
omsettes eller handles på, f.eks. hastigheten
penger skifter eiere på (rapidity); (3) Innen fysikk,
lineær hastighet (v), gjennomsnittlig grad av
posisjonsforandring langs en rett linje per
tidsenhet, målt i meter per sekund (m/s) eller
kilometer per time (km/t). Lineær hastighet viser
til en vektormengde der størrelsen er kroppens
hastighet (speed) og retningen er kroppens
bevegelsesretning (Se: Vector). Velocity er en
skalar størrelse (multiplikasjon mellom to
vektorer) og benyttes kun når hastighetens
retning er gitt. Forskjellen mellom speed og
velocity kan anskueliggjøres ved å betrakte et
legeme som beveger seg med konstant hastighet
(speed) i en sirkel eller bue. Da retningen
forandres er velocity ikke konstant, selv om
størrelsen er det. Legemet får en akselerasjon og
derfor utsatt for de kreftene som en akselerasjon
skaper (Se: Acceleration og Newton’s laws of
motion). De to engelske begrepene (speed,
velocity) brukes om hverandre, på norsk benyttes
hastighet. Hvis et legeme beveger seg fort nok
kan det oppveie jordens gravitasjon (bestemt av
masse og radius) og unnslippe til verdensrommet. Den kritiske hastigheten er 11 km per
sekund (25 000 miles per hour), dvs. 20 ganger
fortere enn Concorde flyet. For å unnslippe
solsystemet må man overkomme solens
gravitasjon der den kritiske hastigheten er 618
km per sekund, og for å unnslippe melkeveien
trenger man hastigheter på noen hundre km i
sekundet.
VELUM (pl. Vela, Veil): (1) Velum, tynn hinne,
hinne-lignende membran som ligner et slør;
membran som dekker en annen struktur eller
delvis skjuler en åpning (Se: Veil); (2) Ganeseil,

folden bak ganen som delvis skiller munnen fra
svelget; (3) Den ringformede membranen som
peker innover fra kanten på manetene, det
velutviklede svømmeorganet hos de senere
larvestadier av en rekke marine snegler og
muslinger, en hjernemembran eller sløret på
stilken eller hattekanten hos visse sopp.
VELUTINOUS: Som er kledt med tettsittende,
rett oppstående små hår.
VELVET DISEASE: Fiskesykdom som angriper
gjeller og som i marine miljøer, skyldes dinoflagellaten Oodinium ocellatum og i ferskvannsmiljøer O. limneticum. Sykdommen kan bl.a.
medføre dødelighet i akvarier.
VELVET MITES: Midd i slekten Trombicula (chiggers, chigoe, red bugs, scrub-itch mites) som i
larvestadiet kan feste seg på mange dyr,
inkludert mennesket, der de eter hud og gir kløe.
VENA CAVA: Én av de to store venene som
frakter deoksygenert blod fra lungene til hjertets
venstre forkammer (atrium).
VENATION: (1) Venemønster, nettverket, fordelingen og arrangementet av vener eller ribber i
bladvev, eller i insektvinger; (2) Arrangementet
av alle venene i et dyr.
VENEREAL: (1) Venerisk, kjønnslig, som angår
kjønnsorganene, eller er relatert til seksuell
nytelse; (2) Kjønnssykdom, veneriske sykdommer; som har blitt smittet under samleie (Se:
Venereal diseases).
VENEREAL DISEASES (VD): Kjønnssykdommer, veneriske sykdommer, enhver sykdom som
overføres gjennom seksuell kontakt. Omfatter i
dag de mest vanlige infeksjonssykdommene hos
mennesket (unntatt forkjølelse og influensa). Den
sosiale homogeniseringen både innen og mellom
samfunn, oppløsningen av både den tradisjonelle
familien og religiøse og kulturelle barrierer, har
økt antall paringspartnere, økt promiskuiteten,
med økt spredning og hyppighet av kjønnssykdommer som resultat. Mer enn halvparten av
alle seksuelt relaterte infeksjoner forekommer
hos mennesker under 24 år. I tillegg til ungdommens seksuelle frigjorthet, er det spesielle
risikogrupper med økt mulighet for å pådra seg
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kjønnssykdommer, som homoseksuelle og
turister; tidligere, også sjømenn. Eksempler på
mennesket kjønnsykdommer, er: VIRUS: (a)
Herpes simplex, Type 2 (genital herpes), (b)
Human Papillomavirus (genitalvorter), (c) Poxvirus, (d) Cytomegalo-virus, (e) HIV, og (f)
Hepatitis B; BAKTERIER: (a) Venerisk syfilis
(skyldes Treponema pallidum, en spiroket, som
er utbredt over hele verden), (b) Gonoré (skyldes
Neisseria gonorrhoeae, en gonokokkus, som er
utbredt over hele verden), (c) Chancroid (skyldes
Haemophilus ducreyi, som gir sår på genitaliene
og er utbredt i tropene og subtropene), og (d)
Donovanose (eller granuloma inguinale, skyldes
D. granulomatis, som er utbredt i subtropene,
Vest- og Sentral-Afrika); PROTOZOER: (a)
Trichomonose eller vulvovaginitis (skyldes
Trichomonas vaginalis, som er utbredt over hele
verden), og (b) Chlamydiose (skyldes arter av
Chlamydia, f.eks. C. trachomatis, som er
ansvarlig for en rekke infeksjoner på dyr fra
nesten hele dyreriket (type D-K forårsaker
øyeinfeksjoner
hos
nyfødte);
SOPP:
Vulvovaginitis eller balanoposthitis hos menn,
som skyldes Candida albicans. Se: Diseases of
civilization.
VENERY: (1) Kjønnslig omgang, (jakten etter)
seksuell aktivitet, samleie, (sexual intercourse);
(2) Vilt, dyr som det jaktes på (game); (3) Jakt,
eller kunsten å jakte.
VENESECTION (Phlebotomy, Venipuncture):
Årelating, det å fjerne blod fra en vene av
diagnostisk eller terapeutisk årsak, eller for å
redusere blodvolumet som sykdomsbehandling.
VENISON: Dyrekjøtt, spiselig viltkjøtt, spesielt av
hjortedyr (hjort, rådyr).
VENOM: (1) Giftig substans, gift, eiter, edder, et
toksin, som blir produsert og sekrert av enkelte
dyr som slanger, skorpioner, edderkopper og
bier, for og injiseres gjennom bitt eller stikk til
forsvar eller for å paralysere og drepe et bytte;
(2) Ondsinnet, ondskapsfullhet, ondskap, ekstrem følelse av hat, fientlighet i holdning, tale eller
handling (malevolence, malice, spite, spiteful).
VENOMOUS (Envenomed, Poisonous, Pernicicious, Noxious, Malevolent, Spiteful, Venom
producing): (1) Det å produsere og sekrere gift I

spesialiserte kjertler som avskrekker, skader eller
dreper hvis giften injiseres gjennom bitt eller stikk
i en organisme; (2) Giftig, giftfylt, full av gift; (3)
Person full av ondskap, ondskapsfullhet (malice,
spite).
VENOUS. Som har tallrike vener. Se: Vein.
VENT: (1) Åpning, lufthull, trekkhull, avløp, en
åpning der luft, gass eller væsker kan passere ut
av eller inn i et område; (2) Lage åpning, lage hull
i, slippe ut, gi luft, utløse (discharge); (3)
Tarmåpning, ekskresjonsåpningen (kloakkåpningen) hos fugler, krypdyr, amfibier og (spesielt)
fisk som tjener både til ekskresjon og reproduksjon (Se: Anus og Cloaca); (4) Å gi et kraftig
utrykk for tanker eller følelser; et følelsesladd
uttrykk; (5) Pipe, skorsten, kanal (chimney, flue);
(6) Tennhull, hullet bak på ei børse der kruttladningen tennes; (7) Innen geologi, åpningen på
en vulkan der lava frigjøres fra jordens indre, eller
en åpning på havbunnen der varmt vann og
oppløste mineraler strømmer ut.
VENTER: (1) Buk, mage, hele undersiden, den
ventrale siden på et dyr (abdomen, belly); (2) En
fremstående anatomisk struktur, f.eks. muskel;
(3) Underliv, livmor (womb); (4) Innen botanikk,
den oppsvumede delen av et arkegonium som
inneholder egg (Se: Archegonium); (5) Den ytre
konvekse delen av et snodd snegleskall.
VENTILATE: (1) Vifte, rense, lufte ut, ventilere; la
frisk luft passere eller sirkulere gjennom for å
friske opp (aerate, oxygenate); (2) Ventilere, lage
en åpning for å slippe ut røk eller varme; (3)
Bringe på bane, sette under debatt, undersøke,
diskutere offfentlig, fritt og åpent (expose, utter);
(4) Puste, inhalere eller puste ut; (5) Innen
medisin, kunstig respirasjon.
VENTRAD: Mot buken, undersiden, den ventrale
siden. Se: Venter.
VENTRAL: (1) Ventral, underside, underlivs-,
buk-, mage-, med referanse til magen (belly); (2)
Lokalisert eller rettet mot fronten (hos mennesket); (3) Lokalisert under kroppen (hos andre
pattedyr), dvs. den delen av en organisme som
er (normalt) rettet nedover, nærmest substratet
(buken), og lengst fra ryggraden (notochorden).
Det skilles mellom en morfologisk ventralside og
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den ventralt rettede siden (undersiden) med
tanke på organismens orientering i rommet. Hos
enkelte dyr som sjøstjerner, er den siden som er
ventral i embryoet eller larven, ikke ventral hos
det voksne individet, derfor brukes i slike tilfeller
begrepene oral og aboral, istedenfor ventral og
dorsal. Se: Aboral, Dorsal og Oral.
VENTRICLE: (1) Ventrikkel, lite hulrom, kammer;
(2) Venstre hjertekammer, den delen av hjertet
som mottar det oksygenerte blodet fra hjertets
venstre forkammer (atrium) for så å pumpe det
videre ut i arteriesystemet. Blodet fra kroppen går
til hjertets høyre forkammer, deretter til høyre
hjertekammer hvorfra det pumpes til lungene for
oksygenering. Amfibier og fisker har ett
hjertekammer, fugler, krypdyr og pattedyr har to.

(2) Venus, den andre planeten i solsystemet som
sett fra solen. Venus er det lyseste himmellegemet etter solen og månen og fremstår som
en klar morgen eller kveldsstjerne.
VERBAL: (1) Verbal, muntlig, ord-, relatert til
eller i form av ord, talt istedenfor skrevet; oralt;
(2) Korresponderer ord for ord, ordrett, litteral,
bokstavelig (literal, verbatim); (2) Relatert til eller
som stammer fra et verb; (3) Ordrik, som snakker
mye (verbose).
VERDANCY: (1) Grønnfarge, grønske, grønntone; grønn og rik vegetasjon; (2) Umoden,
uerfaren (grønn), naïve, dårlig dømmekraft.

VENTRODORSAL: Ventrodorsal, det som strekker seg fra buken (ventral, frontsiden hos
mennesket) mot ryggsiden (dorsal).

VERDIGRIS: (1) Irr, patina, grønt belegg av
basisk kobbersulfat, kobberkarbonat og kobberklorid som dannes på messing-, kobber- eller
bronseoverflater på grunn av atmosfærisk oksidering i fuktig luft (Se: Patina og Rust). Spesielt
hydrogensulfid, karbondioksid og svoveldioksid i
luften, danner basiske kobbersalter med kobber;
(2) Verdigris, eir, grønnblålig giftig stoff
(Cu(C2H3O2)2·H2O, et acetat av kobber) som
dannes gjennom å behandle kobber med
eddiksyre, og som benyttes som fargestoff,
pigment. Se: Aeruginous.

VENTROLATERAL: Ventrolateral, det som
strekker seg fra buken (ventral, frontsiden hos
mennesket) til siden (lateral).

VERDURE: (1) Grønnfarge, grønt, grønske; en
voksende grønn, saftig og frodig vegetasjon; (2)
Friskhet, en tilstand av helse, energi og livskraft.

VENTROMEDIAN: Se: Midventral.

VERE: Den virkelige, den ekte.

VENTURI EFFECT: Venturi effekt, lokal trykksenkning, trykkreduksjonen som skjer når en
væske strømmer gjennom en innsnevring, eller
når vinden blåser gjennom et trangt fjellpass eller
mellom bygninger. Venturi effekten øker bevegelseshastigheten av væsken (eller luftstrømmen)
pga. innsnevringen av den passasjen (kanalen)
strømmen forekommer i.

VERFLUENT: Lite (mikroskopisk) dyr i en biom.
Se: Biome.

VENTRICOSE: Sterkt oppsvulmet, utspilt; oppblåst på en side (distended).
VENTRICULUS: Mage, magesekk, muskelmage;
et hulrom for fordøyelse av mat. Se: Gizzard og
Stomach.

VENULES: Små vener, særlig de små blodårene
som knytter kapillærene til de større systemiske
venene; årer som mottar blod fra kapillærene og
frakter det til en vene. Venulose, det å ha mange
små vener.

VERGE: (1) Kant, rand, grense, terskel, den ytre
grensen av et område, struktur eller objekt
(border, brink, shoulder, threshold); (2) En ekstrem grense mot noe spesifikt; (3) Gresskant
langs en vei; (4) Det hannlige parinsgorgan hos
enkelte bløtdyr; (5) Stiften i et balansehjul i en
klokke.
VERHOLST LOGISTIC EQUATION: Se: Logistic
growth.
VARIEGATED: Se: Versicoloured.

VENUS: (1) Innen romersk mytologi, gudinnen
for kjærlighet, skjønnhet og ynde; vakker kvinne;
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VERIFICATION: (1) Verifisering, bevis, bekreftelse, stadfesting, påvisning; prosessen, handlingen eller undersøkelsen som bekrefter riktigheten eller nøyaktigheten av noe; (2) Prosessen
som forsikrer at prosedyrene for en avtale følges.
VERMIAN: Det å ligne en mark. Se: Worm.
VERMES: Vermes, mark, en gammel term som
den svenske biologen C. Linné døpte alle marklignende dyr. «Vermes» er et kunstig begrep som
omfatter dyr som nå er plassert i vidt forskjellige
dyrerekker. Med andre ord, termen «vermes» har
ingen taksonomisk relevans som navn på en
kategori eller et takson. Se: Innledningen.
VERMICIDE: Markmiddel, (terapeutisk) giftstoff
som benyttes mot infeksjoner med parasittiske
mark (helminter). Se: Anthelminthic og Vermifugal.
VERMICULAR: Markaktig, som ligner en mark i
form og bevegelse (vermiform); relatert til eller
forårsaket av mark.
VERMICULATE: (1) Markstukken, markspist,
mark-, forårsaket av mark, full av mark (wormeaten); (2) Buktet, bølgete markeringer formet
som mark.
VERMIFORM: Se: Lumbriciform.
VERMIFORM APPENDIX (Vermiform process,
Appendix, Cecal appendix, Vermix): Tarmtoncillen, blind, fingerlik utvekst på tykktarmen
hos kjøttetere som er en del av lymfesystemet og
som er festet til caecum (tykktarmens første
avsnitt (der tynn- og tykktarmen møtes) som er
ca. 10 cm langt hos mennesket. Menneskets
tarmtonciller er ca. 9 cm in lengde, men kan
variere mellom 2 - 20 cm; diameteren er ca. 7 8 mm. Appendicitis, inflammasjon i appendix.
VERMIFUGAL (Anthelminthic, Vermifuge):
Markdrivende, som tjener til å forebygge, ødelegge eller kvittere helmint-infeksjoner i tarmen
(ikke nødvendigvis drepe dem).
VERMILLION: Sinoberrødt, sterkt rødt fargepigment (kvikksølvsulfid), eller ethvert lysende rødt
pigment.

VERMIN: (1) Utøy, skadedyr, små organismer
betraktet som skadedyr (f.eks. parasittiske mark,
lus og lopper) og som ofte er vanskelig og
kontrollere; (2) Rovfugl eller pattedyr som jakter
på vilt; (3) Dyr som er skadelige eller konkurrerer
med mennesket eller domestiserte dyr om mat;
(4) Uforskammet, motbydelig, avskyelig person
som skaper sosiale vanskeligheter (despicable,
loathsome).
VERMINOPHOBIA: Se: Mysophobia.
VERMINOUS: (1) Skadelig, relatert til eller forårsaket av mark, infisert med mark, befengt med
utøy (noxious); (2) Møkkete, skitten (filthy);
formeringsted for mark, infisert med mark; (3)
Forårsaket av mark (Se: Vermin); (4) Frastøtende, skrekkelig, forferdelig, motbydelig (loathsome, repulsive).
VERNACULAR: (1) Hjemlig, fedrelands-, fedre-,
folkelig, stedlig, lokal; (2) Dagligtale, dialekt,
folkemål, målføre, morsmål, landsmål, den
normale, lokale dialekten på et gitt sted eller
region (i motsetning til det kulturelle riksmål eller
et fremmed språk); (3) Noe som er relatert til eller
karakteristisk for en gruppe, sted eller periode;
fagsjargong, det spesialiserte vokabularet innen
en gitt gruppe eller profesjon; (4) Innen
taksonomi, populærnavn, folkelig navn på dyreeller plantearter i motsetning til de latinske navn
som benyttes innen vitenskapelig klassifikasjon
(Se: Vernacular name).
VERNACULAR NAME (Trivial name): Populærnavn, trivialnavn, folkelig navn på en art eller
annen taksonomisk gruppe som ikke er det
latiniserte, vitenskapelige navn. Populærnavn har
ingen status innen nomenklatur. Se: Scientific
name, Status og Trivial name.
VERNAL: (1) Vår, relatert til eller som skjer om
våren, spesielt perioden sent på våren (Se:
Prevernal). Våren er én av årets seks perioder
(spesielt benyttet i relasjon til terrestriske og
ferskvannssamfunn) (Se: Aestival, Autumnal,
Hibernal, Hiemal og Serotinal); (2) Vårlig, frisk, ny
som våren (youthful); (3) Det som er karakteristisk for eller som ligner våren; vårjevndøgn
(vernal equinox, Se: Equinox).
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VERNALIZATION: (1) Vernalisering, induksjon
av plantevekst og blomstring gjennom en
forlenget eksponering mot relativt lave temperaturer, noe som skjer om vinteren i tempererte
klimaområder. Mange planter setter ikke blomster
hvis de ikke eksponeres mot en kaldere periode.
Vinterkorn såes om høsten for å spire våren
etter; (2) Kunstig eksponering av planter, frø eller
knopper mot lave temperaturer for å indusere
eller fremskynde blomstring eller fruktdannelse
etter plantingen. Ofte er også en fotoperiode av
en viss lengde, påkrevet (Se: Photoperiodism).
VERNAL POOL: Midlertidig dam som dannes om
våren av smelte- eller flomvann.
VERNATION: Folde- eller brettemønsteret av det
unge bladeverket inni en knopp før knoppen
åpner seg.
VEROSIMILAR (Verisimilitude): Virkelig, fremstår ekte, sant, realistisk eller sannsynlig (probable).
VERRICULE: En tett dusk eller dott av mer eller
mindre parallelle, opprette hår.
VERRUCA: (1) Vorte, små harde, ru utvekster på
hud (ligner en blomkål), ofte på hendene eller
fotsålen, og som er smittsom (Se: Wart); (2)
Vorte-lignende utvekst på skinnet til dyr eller
planter, f.eks. på padder eller plantefrø (Se:
Verrucose).
VERRUCOSE: Det som angår vorter, dekket av
vorter eller vorte-lignende forhøyelser (Se: Verruca og Wart). Se: Papillate.
VERSATILE (Variegated): (1) Allsidig, mangesidig, dyktig i utførelse av mange ting; (2) Tjener
mange funksjoner, har varierte anvendelser; (3)
Variabel, ustadig, foranderlig (changeable, variable); (4) Innen zoologi, istand til fri bevegelse
uansett retning (opp eller ned, frem eller tilbake);
reversibel (reversible); (5) Innen botanikk, festet i
enden så det kan bevege seg fritt i vinden, f.eks.
støvbærere; (6) Åndssmidig, istand til å tilpasse
seg mange aktiviteter eller funksjoner.
VERSICOLOURED (Variegated, Versicolour):
Det å ha mange forskjellige farger, eller det å ha
evnen til å forandre farge.

VERSUS: (1) Mot, i konkurranse eller konflikt
med (against); (2) Kontra, i kontrast til, motsatt
av, som et alternativ til.
VERTEBRA (pl. Vertebrae): Virvel, virvelben,
ryggvirvel, en komponent i virveldyrenes ryggrad
(vertebral coloumn, backbone).
VERTEBRAL CANAL: Se: Spinal canal.
VERTEBRAL COLUMN (Backbone, Spinal
column, Spine): Ryggrad, ryggsøyle (det mest
karakteristiske trekk hos virveldyrene); ryggsøylen består av en rekke ryggvirvler (26 hos de
fleste pattedyr) adskilt av bruskskiver (intervertebral discs) som løper nær ryggsiden langs hele
kroppslengden fra hodet (leddet med atlas
vertebra) til hoftene (leddet med sacral vertebrae), og omslutter og beskytter ryggmargen (Se:
Spinal cord). Ryggraden er leddet til ribbena
(med thoraic vertebrae), gir støtte til kroppen og
feste for musklene bak. Mennesket har 7
halsvirvler, 12 brystvirvler, 5 virvler i korsryggen,
5 rudimentære virvler som er vokset sammen og
knytter ryggraden til hoftene, og tilslutt, halebenet som omfatter 4 sammenvokste virvler.
VERTEBRATE: Virveldyr, vertebrat (underrekken
Vertebrata (Craniata) innen dyrekken Chordata),
alle dyr som har en hodeskalle og ryggrad (Se:
Vertebral column), en chorda eller en serie av
ringformede benstrukturer (vertebrae) som beskytter ryggmargen. Omfatter ca. 41 000 arter og
ni klasser: Kjeveløse fisk (Agnatha), Placodermi
(utdødd), Acanthodii (utdødd), bruskfisk (Selachii,
Chondrichthyes), benfisk (Osteichthyes), padder
(Amphibia), krypdyr (Reptilia), fugler (Aves) og
pattedyr (Mammalia). Oppdelingen av dyr i
virveldyr og virvelløse dyr (invertebrater, evertebrater), betraktes som en kunstig inndeling.
Notocorden vurderes som en mer fundamental
karakter enn ryggraden, så chordata brukes
derfor for å inkludere ikke bare virveldyrene, men
også dyr som har en notochord på et eller annet
stadium i utviklingen. De virvelløse dyrene
omfatter også ekstremt forskjellige dyr, med vidt
forskjellige utviklingsretninger. Se: Chordata.
VERTEX: (1) Innen anatomi, issen, toppen av
hodet (crown); (2) Topp, spiss, det høyeste
punktet, hovedpunktet (apex, summit); (3) Innen
matematikk, punktet motsatt til og lengst fra basis
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eller grunnlinjen i en pyramide eller triangel,
vinkelpunktet, punktet der to linjer i en vinkel
møtes, punktet i et polyhedron som er felles for
tre eller flere sider, eller punktet med maksimal
kurvatur i en hyperbel eller parabel (Se: Hyperbola og Parabola).
VERTICAL: (1) Vertikal, loddlinje, loddrett (perpendikular); (2) Vinkelrett, det å være i rett vinkel
til et horisontalplan (upright); (3) Plassert på det
høyeste punkt, rett over eller i senit (Se: Zenith);
(4) Innen anatomi, relatert til hodet, hoderegionen
(Se: Vertex); (5) Sammensatt av forskjellige slag
eller typer, f.eks. personer av forskjellig status
eller fra forskjellige sosiale lag; (6) Innen medisin,
transmisjon av sykdommer (eller patogene
organismer) fra foreldre til avkom, mellom
befuktningen (conception) og fødselen (perinatal)
eller gjennom genetisk arv (congenital).
VERTICAL CLASSIFICATION: Innen systematikk, vertikal klassifikasjon (Se: Classification), en
klassifikasjon som legger vekt på felles opphav,
dvs. som forsøker å forene opphavet (forfedrene)
og avkommet (gruppene som stammer fra disse)
i en lengre, felles utviklingslinje (fylogenetisk
linje) innen et høyere takson, og som skiller den
fra samtidige taksa som har nådd samme grad av
evolusjonær forandring. Se: Horizontal classification.
VERTICAL GENE TRANSFER: Vertikal genoverførsel, arv gjennom nedstamning, overførsel av
DNA fra foreldre til avkom gjennom reproduksjon
(eller til celler gjennom en cellelinje holdt i kultur).
Se: Horizontal gene transfer.
VERTICAL RESISTANCE: Vertikal motstand,
spesifikk motstand mot plantesykdommer, der en
variant av en plante (kultivar) som har høy grad
av resistens til en spesifikk strain av en patogen,
sies å være vertikalt resistent. Vanligvis er
resistensen kontrollert av én eller et lavt antall
gener. Se: Horizontal resistance.
VERTICAL TRANSMISSION: Vertikal transmisjon, overførsel (smitte) av en parasitt eller
sykdom direkte foreldre til avkommet via egg (Se:
Transovarial
transmission),
placenta
(Se:
Transplacental transmission) eller gjennom arv
(Se: Retroviridae). Se: Horizontal transmission og
Transmission.

VERTICILLATE: Ring- eller slynge-formet; arrangert i én eller flere kveiler.
VERTIGO: (1) Vertigo, en følelse eller tilstand av
bevegelse; tap av balanse, svimmelhet, noe som
kan oppstå ved å titte ned fra stor høyde, eller
som forårsaket av sykdommer på balansenerven,
eller krystaller (otolitter) som har kommet inn i
buegangene (giddiness); (2) Forvirret, desorientert, fortumlet; et surrete eller forstyrret intellekt.
VESICATING: Det ligne en blemme, blære,
vable.
VESICLE: (1) Generelt, vesikkel, liten blære eller
blære-lignende hulrom (cyst, sac, vacuole) med
vegger og som vanligvis er væskefylt. I
motsetning til vakuoler er innholdet i en vesikkel,
ikke nødvendigvis flytende (Se: Vacuole); (2)
Liten membranbundet blære som kan forekomme
i større antall i cytoplasmaet i levende eukaryotiske celler. Disse vesiklene har en lagringseller transportfunksjon med opptak og utskillelse
av makromolekyler, f.eks. enzymer; (3) Blister,
cyste på huden eller på mukøse membraner som
vanligvis inneholder en klar væske; hvis den
inneholder puss, kalles den pusspropp (pustel,
Se: Pustule); (3) Innen botanikk, luftfyllt hevelse i
en plante, f.eks. tang og tare; (4) Innen geologi,
små hulrom i vulkansk sten dannet av gassbobler.
VESICULAR (Vesiculate): (1) Relatert til eller
som har form eller struktur som en blemme,
blære, vesikkel; (2) Sammensatt av eller som
inneholder små hulrom, blærer, oftest væskefylte;
vesikuløs, karakterisert med vesikler. Se: Vesicle.
VESICULAR RICKETTSIOSIS: Se: Rickettsialpox.
VESICULAR STOMATITIS (Sore mouth in cattle and horses): Akutt, infeksiøs virusinfeksjon
(Vesiculovirus) i munnen på hester, kveg og
griser som forekommer i mange land på den
vestlige halvkule. Mennesket kan bli tilfeldig infisert, antagelig gjennom insektbitt. Sykdommen
medfører influensa-lignende symptomer.
VESPER: (1) Aftenstjernen, Venus; (2) Aften,
kveld (evening, eventide); (3) Klokke som kaller
inn til gudstjenste, tilbedelse.
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VESPERTINE (Crepuscular): (1) Aften, kveld,
som skjer eller er funksjonell om kvelden (Se:
Matutinal); (2) Innen botanikk, som åpner seg og
blomstrer om kvelden (crepuscular); (3) Innen
zoologi, som er aktiv i skumringen, tussmørket
om kvelden (twilight) eller ved daggry (dawn).

sjoner som har blitt redusert, degenerert,
gjennom evolusjonen (eller ontogenien) da den
opprinnelige funksjonen (eller levemåten) ikke
lengre er nødvendig. Slike karakterer er viktige i
vurderingen av evolusjonært slektskap. Se: Relic,
Relict species og Rudimentary.

VESPIARY: Vepsebol, vepsereir. Stikkvepsene
eller vepsefamilien (Vespidae) tilhører veps
(årevingene, Hymenoptera). I Norge er norsk
veps (Dolichovespula norwegica), tysk veps
(Vespula germanica) og jordveps (Vespula
vulgaris) de vanligste stikkevepsene. Disse har et
større antall individer i vepsebolet og er blant de
mest aggressive med smertefullt stikk. De kan
bygge bol både over eller under jorden, og ofte
nært hus eller i hus.

V. ET.: Se: Vide.

VESPOID: Det å ligne en veps.
VESSEL: (1) Innen zoologi, åre, enhver væskefyllt kanal eller rør der substanser kan transporteres, og da spesielt blod- og lymfesystemet;
(2) Innen botanikk, rørene i plantenes vedvev
(Se: Xylem) som frakter vann fra røttene til
bladverket og skuddene. Vessel elements, de
vide cellene som ligger mot hverandre og danner
vannførende kanaler hos frøplantene.
VESTIBULE: (1) Vestibyle, rom, hall eller lobby
mellom ytterdøren og en bygnings indre; (2)
Innen biologi, (a) enhver av forskjellige
kroppshuler som tjener som et oppsamlingsted
ved inn-gangen til en kanal, organ eller
kroppshule, eller som forbinder kroppshuler med
hverandre, (b) den delen av munnhulen som er
på utsiden av tennene og tannkjøttet, og (c) den
del av kvinnens kjønnsorgan der både vagina og
urinrøret munner.
VESTIGE: (1) Spor, fotefar (footprint); (2) Levning, synlig rest eller spor etter noe; en rest, et
degenerert eller mangelfullt organ fra forfedrene.
Se: Vestigial organ.
VESTIGIAL ORGAN: Rudimentært organ, rudiment, degenerert eller atrofiert, ufullstendig eller
lite utviklet organ eller struktur, som er beholdt
under evolusjonen, men som ikke lengre har
noen funksjon (selv om organet kan fungere
innen beslektede grupper). Rudimentære organer
refererer særlig til fysiske strukturer eller funk-

VETERINARY (Vet): (1) Veterinær, dyrlege,
praktisere som dyrlege; kunsten og vitenskapen
å beskytte, behandle, kurere eller lindre skader
og sykdommer hos dyr, spesielt domestiserte
dyr; (2) Legebehandle, legeundersøke, undersøke.
VETERINARY SCIENCE: Veterinærvitenskap,
veterinærmedisin, dyremedisin, vitenskapen som
er knyttet til forebyggelse, diagnose og behandling av skader, sykdommer og lidelser hos
dyr, spesielt domestiserte dyr.
VEXIL: Fane (på fjær).
VEXILLIFER: Pelagisk larvestadium hos visse
benfisker (Carapidae).
VITREUS: (1) Glassklar, det å ligne glass i
tilsynekomst og fysiske egenskaper; gjennomskinnelig med lav porøsitet (glassy); (2) Som
stammer fra eller er laget av glass; (3) Med
referanse til glasslegemet (vitreous humor).
VHF (Very High Frequency): VHF, forkortelse
for: Høyfrekvent (motsatt VLF, lavfrekvent, Very
Low Frequency). Se: Frequency bands.
VHS (Viral haemorrhagic septicemia): Egtvedsyke på fisk (etter den danske landsby hvor
sykdommen først ble observert), regnbueørretens hemorrhagiske virusseptikemi som
skyldes Rhabdovirus, en meget alvorlig virussykdom på regnbueørret i oppdrett i Europa.
Ørret av alle årsklasser kan bli infisert,
mortaliteten er nær 80 %. Utbruddene skjer
spesielt ved lav temperatur (< 8oC). Sykdommen
spredes via vannet.
VIABILITY: (1) Levedyktighet, kvaliteten eller tilstanden å være levende; sannsynligheten for at
et frø eller spore vil spire, vokse og utvikle seg,
eller et befruktet egg eller foster vil leve leve,

812

vokse og utvikle seg etter fødselen; (2) Evnen til
og lykkes, til å funksjonere adekvat; (3) Et relativt
mål på antall overlevende individer av en gitt
fenotype eller genotype under spesielle miljøbetingelser (Se: Genotype og Phenotype). Se:
Viable.
VIABLE: (1) Levedyktig, i stand til å leve, vokse
og utvikle seg, eller å ha nådd et utviklingsnivå
som normalt gjør en i stand til å overleve etter
fødsel; foster eller nyfødt som er levedyktig på
utsiden av livmoren; (2) Innen mikrobiologi, som
er i stand til å vokse og dele seg under passende betingelser; (3) I stand til å funksjonere,
lykkes og ha suksess i livet som en uavhengig
enhet; (4) Bærekraftig. Se: Viability.
VIAL: Vial, prøveglass, dramsglass, hetteglass,
liten beholder, vanligvis sylidrisk og av glass,
som er lukket eller kan lukkes i den ene enden og
hvor fiksert organisk materiale kan oppbevares
eller f.eks. flytende medisiner. Se: Ampoule.
VIATICAL: Det å vokse i veiskjæringer og på
kantene av stier.
VIBRATION: (1) Vibrasjon, vibrering, svingning,
et tilfelle av vibrasjon, eller en vibrerende, dirrende, skjelvende (quivering, tremling) eller
oscillerende bevegelse (Se: Oscillation); (2)
Raske periodiske partikkelbevegelser i en væske
eller elastisk fast stoff, i alternerende, motsatte
retninger (fram og tilbake) fra en likevektstilstand
når denne har blitt forstyrret (f.eks. en streng
brakt i svingninmger som gir fra seg en tone, eller
luftmolekyler som overfører lyd til øret), eller én
enkelt bevegelsessykel eller selve prosessen å
bli vibrert. Tiden en syklusl tar, kalles perioden
(Se: Period), frekvensen er antall perioder
(vibrasjoner) per tidsenhet og derfor den inverse
verdi av perioden (Se: Frequency). (En vibrator
er et elektromagnetisk utstyr for å produsere en
alternerende strøm gjennom periodisk og avbryte
eller reversere strømmen fra en direkte tilkoblet
strømkilde. En vibrator kan benyttes for å øke
spenningen fra en kilde med lavspenning, slik
som et batteri); (2) Et steds karakteristiske,
emosjonelle atmosfære (aura), som sprer seg i
rommet og inspirerer, eller noe som kan
umiddelbart føles og erfares; (3) Vakling i
handling, synspunkter eller oppfatning.

VIBRIOSIS (Vibrio disease): Vibriose, enhver
sykdom i dyr (og mennesket) som skyldes arter i
slekten Vibrio, komma-formede Gram-negative
bakterier som forekommer primært i jord og
akvatiske habitater i assosiasjon med en rekke
akvatiske dyr. Noen arter eller strainer er
alvorlige patogener og kan f.eks. forårsake kolera
(V. cholerae, V. comma) og brucellose (V. fetus)
hos mennesket, andre infiserer fisk (Vibrio anguillarum (ål er spesielt mottagelig); kaldtvannsvibriose er forårsaket av Vibrio salmonicida; syv
arter av Vibrio er beskrevet som patogener i fisk)
eller muslinger (V. tubiashii, V. logei). Arten V.
anguillarum er en alvorlig parasitt i både
ferskvannsfisk og marine fisk (medfører vibriose
på laksefisk), og i østers kulturer. Den lysproduserende V. fischeri (Photobacterium
fischeri), forekommer i de spesialiserte lysorganene hos visse marine benfisker og
blekkspruter. Dysenteri, som er resultatet av en
kolera infeksjon hos mennesket, er forårsaket av
et exotoksin produsert av toksigene strainer av
Vibrio cholerae (termen vibriose brukes vanligvis
om andre sykdommer enn kolera). Serotyper av
kolera adskilles på O antigenene, der O1 strainer
omfatter to biotyper, eltor (El Tor) og cholerae
(klassisk kolera), der den førstnevnte er den mest
vanlige årsak til kolera. V. cholerae regnes nå
som en del av den autoktone flora i estuar- og
brakkvannsområder f.eks. i assosiasjon med
planktoniske hoppekreps. Andre nærstående
arter som kan gi veneriske sykdommer i kveg og
sau (og også mennesket), som Campylobacter
f(o)etus (V. fetus) og C. jejuni, kan medføre
infertilitet eller spontan abort. Se: Campylobacteriosis.
VIBROTAXIS: Vibrotaxis, en organismes respons på vibrasjoner.
VICARIANCE (Vicariad, Vicarious species): (1)
Innen biologi, vikarians, adskillelsen av deler av
en større populasjon gjennom dannelse av en
fysisk barriere, i et tidligere kontinuerlig
geografisk område, som resulterer i en utvikling
av to nært relaterte arter (underarter, raser) eller
biota på hver side av barrieren. Vikarians er en
naturlig artsdannelsesprosess som resultat av en
fysisk isolasjon av deler av en opprinnelig
populasjon slik at det oppstår to nært relaterte
grupper (vikarianter), der den ene er den
geografiske motpart av den andre. Det i
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motsetning til spredning som en faktor i den
biologiske evolusjonen der en stor populasjon
oppdeles gjennom geografisk spredning i mindre,
adskilte (disjunkte) subpopulasjoner (Se: Dispersal og Vicariance events); (2) Innen geologi,
geologisk hendelse som skaper en barriere, som
f.eks. tektoniske plateforskyvninger, jordskjelv og
vulkanske aktiviteter.
VICARIANCE BIOGEOGRAPHY: Vikarians biogeografi, studiet av relasjonene mellom biota i
forskjellige geografiske områder der man antar at
utbredelsen av organismene skyldes en normal
spredningsmåte som har gitt større kontinuerlige
utbredelsesområder som senere har blitt oppsplittet gjennom etablering av barrierer, istedenfor opprinnelige oppsplittinger gjennom dannelse
av geografiske barrierer eller at organismene har
hoppet over allerede eksisterende geografiske
barrierer. Se: Biota, Dispersal, Phylogenetic biogeography, Sweep-stakes route og Vicariance
model.
VICARIANCE EVENTS: Vikarians hendelser,
vikarians begivenheter, oppsplittingen av et
takson eller biota gjennom utviklingen av
naturlige barrierer som geografisk oppdeler
taksonet eller biotaen i mindre enheter. Se:
Biota, Taxon og Vicariants.
VICARIANCE
MODEL
(Panbiogeographic
model): Vikarians modell, viser til at komponentene i de større biota utvikler seg sammen og
er utsatt for tilsvarende seleksjonstrykk fra de
geografiske og klimatiske fluktuasjonene, og at
den nåværende biogeografiske utbredelse er et
resultat av oppdelingen av en tidligere biota
gjennom dannelse av naturlige barrierer. Se:
Vicariance biogeography.
VICARIANTS: Vikarianter, nært relaterte taksa
som er geografisk isolerte fra hverandre gjennom
vikarians hendelser. Se: Vicariance events.
VICARIOUS: (1) Som er vikarierende, stedfortredende, det å ta plassen til; (2) Tenkt eller
følt empati gjennom å forestille seg hva en annen
person har gjort eller gjennomgått; (3) Noe som
er utstått eller utført av en stedfortreder til fordel
for en annen (substitutionary); (4) Delegert, noe
som er betrodd eller overlatt en annen; (5) Noe
som skjer eller er utført i en uventet del av

kroppen som
funksjonen.

normalt

ikke

er

knyttet

til

VICARIOUS DISTRIBUTION: Vikarians utbredelse, utbredelse som resultat av at et medlem av
et artspar (samme fylogenetiske opphav, dvs.
felles stamfar og nært relaterte) har blitt erstattet
geografisk av det andre medlemmet. Det finnes
mange eksempler på vikarierende arter mellom
Nord-Amerika og Europa, både av dyr og planter.
Se: Vicariance biogeograph, Vicariants og Vicarious.
VICARIOUS SPECIES: Se: Vicariance.
VICARISM: Vikarisme, dannelsen av forskjellige
arter under isolasjon; tilstedeværelsen av nært
relaterte og økologisk ekvivalente grupper som
erstatter hverandre geografisk.
VICARS (Vicarious species): (1) Vikarer, nært
relaterte og økologisk ekvivalente grupper som
okkuperer adskilte geografiske områder og som
ofte betraktes å være gjensidig ekskluderende;
(2) Geistelig eller kirkelig (anglikansk) prest
(priest) som har ansvaret for en kirke eller kapell i
et prestegjeld (parish).
VICE: (1) I stedet for; (2) Last, lyte, feil, mangel;
(3) Klemme; (4) Vise- (i sammensetninger).
VICINI (pl. av Vicino, Vicinus): Nabo, naboskap
(neighbour, neighbourhood)
VICINAL: (1) Tilstøtende, beliggende ved siden
av hverandre, f.eks. to tilstøtende atomer som
grupper er festet til i en kjede eller ring-formet
molekyl; (2) Lokal, nabo-, av eller relatert til et
begrenset område eller naboskap (local, nearby,
neighbouring).
VICINE: (1) Nær, omkringliggende; organismer
som invaderer et habitat fra nærliggende områder eller samfunn; (2) Et hvitt krystallinsk
alkaloid som kan ekstraheres fra frøene (som er
spiselige) til klatreplanten fôrvikke (the vetch,
Vicia sativa) som benyttes til gjødningsmiddel.
VICINISM: Variasjon innen en populasjon eller
individ som et resultat av en nærhet til andre
organismer; naturlig krysspolinering mellom to
plantearter eller varieteter av en gitt plante.
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VICTIM: (1) Offer, person som er skadet, såret
eller drept i en ulykke, eller av en annen som et
resultat av en kriminell handling; (2) Slakteoffer,
dyr drept og ofret i en religiøs handling, rite; (3)
Offer, person som er narret, svindlet og utnyttet,
bedratt; (4) Person som føles seg hjelpeløs og
passiv i møte med motgang, uflaks og uhell.

våkenhet for ungenes sikkerhet. Vaktsom er også
rovdyret i sin søken etter bytte. Sosial overvåkenhet refererer til en spesiell oppmerksomhet
rettet mot seksuelle eller aggressive signaler,
eller for ikke å miste kontakt med gruppen.
Uventede signaler kan i seg selv medføre økt
overvåkenhet.

VICTUAL: (1) Levnetsmidler, mat, matvarer,
næringsmidler til menneskelig bruk; (2) Victuals,
proviant, forsyninger eller forråd (provisions).

VIGOR: (1) Vitalitet, energi, livskraft, styrke; (2)
Aktiv, sunn og velbalansert vekst; høy metabolsk
aktivitet hos en organisme, populasjon eller
samfunn; (3) Kraft i handling eller effekt (force);
(4) God helse, fysisk eller mental styrke; (5) Høy
energi, innsats og entusiasme; sterke følelser.

VIDE (Vide etiam, V. et.): Se! Se også.
VIDELICET: Se: viz.
VIDEO FREQUENCY: Videofrekvens, frekvensen til de signaler som produseres i et televisjonskamera (Se: Telvision camera), og som
ligger mellom 10 Hz og 2 MHz.
VIDEOTAPE: Videobånd, magnetisk tape eller
bånd som benyttes i televisjonskameraer. Lydsignalene fra mikrofonen og videosignalene fra
TV-kameraet, blir lagt inn i egne spor på båndet.
Mange TV programmer tas opp på videobånd;
videokassetter er de tilsvarende videobåndene
for husbruk. Her er båndet innelukket i en
(plastikk)eske for beskyttelse og for lettere
håndtering. Videokassettspilleren (VCR) kan
benyttes til også å ta opp programmer direkte fra
fjernsynet til videobåndet, og som deretter kan
avspilles på en TV skjerm.

VIGOROUS: (1) Som er kraftig, sterk, livskraftig;
karakterisert ved å være utført kraftig og energisk
(energetically, forcefully); (2) Sprek, frodig, vital;
full av energi, fysisk og mental styrke (robust);
fysiske aktiviteter som krever mye energi; (3)
Som vokser eller sprer seg hurtig.
VILLIFORM: Formet som en finger-lignende utvekst. Se: Villus.
VILLUS (pl. Villi): Villus, bløte, korte, filamentøse og fleksible fingerliknende utvekster fra
visse membran- og vevsoverflater som tjener til å
øke overflatearealet. Villi er spesielt vanlige i
tolvfingertarmen og tynntarmen, og også på
hudoverflaten (tegu-mentet) hos bendelmark som
lever i tarmen. Villosity, det ha villi, eller en region
med villi.

VIDI: Å se (veni, vidi, vici: Jeg kom, jeg så, jeg
vant (erobret); frase av Julius Cæsar i 47 f.Kr,).

VIMEN: Kvist, kvist-, lang, fleksibel gren eller
skudd av en plante.

VIGILANT: Vaktsom, årvåken, spesielt for å
unngå feil, vanskeligheter eller fare (whatchful).
Se: Vigilance.

VIMINAL: Viminal hill, én av de sju høydene i
gamle Roma.
VINACEOUS (Vinous): Som er vin-farget.

VIGILANCE (Alertness): Vaktsomhet, overvåkenhet, søvnløshet, en organismes evne til å
registrere hendelser som opptrer mer eller
mindre tilfeldig i omgivelsene; vaktsomhet i å
kunne oppdage hendelser som er av betydning
for en selv eller gruppen, dem man lever eller
opererer sammen med. Spesielt er vaktsomheten
knyttet til byttedyr, f.eks. fugl som furasjerer på
bakken. Overvåkenheten til den enkelte kan avta
i relasjon til størrelsen på gruppen, men er
spesielt påtalt når det gjelder foreldrenes over-

VINYL CHLORIDE: Vinylklorid (CH2CHCl), fargeløs gass som benyttes under tilvirkning av
polyvinylklorid (PVC) som er et plaststoff. Damp
av vinylklorid er funnet å være meget kreftfremkallende (carcinogent) og dødelig. Se: Carcinogen og Mutagen.
VIOLACEOUS: Som er blåfiolett, fiolettblå.
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VIR(A)EMIA: Viremi, tilstedeværelse av virus
partikler i blodet hos en infisert organisme, vert.
VIRAL: (1) Viral, av, med referanse til eller
forårsaket av ett eller flere arter av virus; (2)
Raskt og vid spredning eller popularisering av
ideer, informasjoner eller trender, spesielt gjennom sosiale media og nettverk isteden for de
konvensjonelle massemedia.
VIRAL TRANSFORMATION: Se: Cell transformation.
VIRESCENT: Grønnlig eller som i farge dreier
mot grønt.
VIRGATE: Det å være stav-formet.
VIRGIN: (1) Jomfruelig, opprinnelig habitat, fauna
eller flora som er i sin naturlige tilstand upåvirket
av menneskets aktiviteter; (2) Jomfru, jomfru-,
jomfruelig, møy, ubrukt, uberørt, hunn som ikke
har paret seg (kopulert) eller som legger egg uten
befruktning (Se: Parthenogenesis).
VIRGINIPAROUS: Som utelukkende reproduserer partenogenetisk. Se: Parthenogenesis.
VIRGINITY: (1) Jomfruelighet, møydom, tilstanden å være jomfru (maidenhood, Se: Vergin); (2)
Tilstanden å vær ren, ekte og uberørt; (3) Det
ugifte liv, sølibatet (celibacy).
VIRICIDAL: Se: Virucidal.
-VIRIDAE: Bokstavendelsen på en familie innen
virologisk nomenklatur.
VIRIDIS (Viridescent): Det å være grønn,
grønnlig.
VIRILE: (1) Manns-, mandig, mannlig, maskulin,
det å ha markerte maskuline robuste karakterer,
assosiert til eller karakteristisk for menn (manly,
masculine); (2) Det å ha egenskapene, kvalitetene, og spesielt sexlyst, lik en voksen, kjønnsmoden hann; (3) Viril, energisk, sterk og sprek
(energetic, vigorous); det å ha eller være
karakterisert med styrke og energi.
-VIRINAE: Bokstavendelsen på en underfamilie
innen virologisk nomenklatur.

VIRINO: Virino, infeksiøs partikkel (hypotetisk)
som består av vertskodet protein og noe nukleinsyre og som ikke koder for proteiner, men som
kan fungere som templett for sin egen replikasjon
katalysert ved hjelp av vertsenzymer. Virino
partikler er angitt som mulig årsak til skrapesyken
og andre relaterte sykdommer. Se: Scrapie og
Viroid.
VIRION: Virion, en komplett, moden og infeksiøs
viruspartikkel som omfatter en nukleinsyre kjerne
med et proteinhylster rundt (dvs. et lite replicon
og dets proteinhylster). Partikkelen som er mye
mindre enn en bakterie (diameter ca. 20 - 400
nm), består altså av et skall av protein enheter
(capsomerer) kalt et capsid, som omgir en
sentralt lokalisert nukleinsyre. Et virus inneholder
kun RNA eller DNA som genetisk materiale. Efter
at viruset har festet seg på en spesifikk
vertscelle, trenger virusets nukleinsyre inn i
cellen og vil der kontrollere produksjonen av virus
spesifikke proteiner ved siden av sin egen
replikasjon. Protein enhetene til viruset samles
deretter rundt de nye kopiene av virus genomet
og danner komplette virioner. Disse frigjøres fra
den infiserte cellen enten som nakne (naked
virions) eller som innkapslede virus (enveloped
virions). Det kan også bli dannet fra cellen,
beskyttende lag rundt viruset under selve
frigjørelsen. Se: Virino, Viroid, Virus og Virusoid.
VIROGENES: Virogener, gener som synes å ha
oppstått som virus, men som nedarves i verten
sammen med resten av vertens genom. Se:
Genom.
VIROID: Viroid, det minste infeksiøse patogenet
som er kjent; meget små (subvirale), nakne
infeksiøse partikler fra to familier (Avsunviroidae
som replikerer i kloroplastene og Pospiviroidae
som replikerer i kjernen) som består av små (240
- 380 nukleotider (basepar), dvs. tusener av
ganger mindre enn det minste virus), enkelttrådete, ringformede RNA (ssRNA molekyler som
er baseparet med seg selv så de motstår
RNAase angrep), uten proteinhylster (capsid), og
som kan være patogener på høyerestående
planter. Viroider inneholder ingen gener og koder
derfor ikke for noe protein, og er (tilsynelatende)
totalt avhengige av vertscellens enzymer for sin
replikasjon. Til nå er viroider bare funnet i
plantecellene kjerne og kloroplaster, der de i
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kjernen synes assosiert med nukleolus under
repliksjonen og også ha homologe trekk med
gruppe I introner slik at man antar at de er frie
eller frigjorte introner. Se: Intron, Satellite DNA,
Split gene, Virino, Virion, Virus og Virusoid.
VIROLOGY (Virusologi): Virologi, det vitenskapelige studiet av virus og de virus relaterte
sykdommene.
VIROPEXIS: Refererer til cellers «eting» av virus
partikler (spesielt picornavirus og papovavirus),
en form for pinocytose; prosessen der virus
partikler bindes til overflatereseptorene på en
cellevegg og inkorporeres i cellen gjennom
pinocytose eller andre ikke-spesifikke fagocyttiske prosesser. Se: Pinocytosis.
VIROPLASM: Viroplasma, stedet i en virusinfisert celle hvor virus repliksjonen og/eller virus
ansamlinger er antatt å forekomme (viral factories); cytoplasmisk aggregat som inneholder
akkumulerte virioner og/eller virus komponenter
og som det kan være flere av i en celle. Lite er
kjent om dannelsen av disse aggregatene.
VIROSIS: Virose, refererer til en virus-infeksjon
eller virus sykdom på mennesket, dyr og planter.
VIROSTATIC: Stoffer som er i stand til å inhibere
eller forhindre virus replikajson.
VIRTUAL: (1) Virtuell, bortimot eller nesten som
beskrevet, men ikke fullstendig eller i henhold til
en streng definisjon; egentlig, virkelig; (2) Virtuell,
som eksisterer eller er simulert elektronisk
(online) ved hjelp av digitale media (computer,
computer nettverk); kunstig (virtuell) virkelighet i
syns- og lydinntrykk (virtual reality, VR, virtuel
images); (3) Virtuell, iboende, som eksisterer i
hodet (sinnet), et produkt av fantasien, innbildningen; relatert til eller som benytter virtuelt
minne eller hukommelse (virtual memory); (4)
Virtuell, noe som etterligner funksjonen i et annet
apparat eller system; (5) Innen fysikk og mekanikk, hypotetisk partikkel hvis eksistens er antatt
ut fra indirekte bevis, interakjsoner med ekstremt
kort levetid og uendelig høye energinivåer (antatt
som mellomstadier i visse prosesser) eller relatert til uendelig små forskyvninger av punkter i et
system.

VIRTUAL VALUE: Se: Root-mean-square.
VIRUCIDAL (Viricidal): Virucidal, i stand til å
ødelegge eller nøytralisere virus. Se: Virucide.
VIRUCIDE (Viricide): Virusmiddel, kjemisk eller
fysisk agens som ødelegger eller inaktiverer
virus. Se: Antiviral agent og Antiviral drug.
VIRULENCE (Degree of pathogenicity): (1)
Ondskap, bitterhet; (2) Virulens, giftighet, aggressivitet, en infeksiøs organismes evne til å
fremkalle sykdom; den relative eller kvantitative
kapasitet en patogen mikroorganisme (parasitt)
har til å fremkalle sykdom i en vert gjennom sin
smittekapasitet og reproduksjonsrate som
definert ut fra symptomenes grad av ondartethet
(patogenitet, anslagskraft) i verten eller vertspopulasjonen. Virulensen kan variere mellom
ulike stammer (strainer) av samme art, eller over
tid. En virulent variant (strain) forårsaker alvorlige
symptomer i et mottagelig vertsindivid, mens en
mindre virulent variant gir mildere symptomer i
samme vert. Symptomene eller sykdommen som
infeksjonen forårsaket, kan betraktes som resultatet av balansen mellom patogenets infektivitet
og reproduksjonsrate, og vertens immunologiske
tilstand (naturlig eller ervervet) under gitte miljøbetingelser. Mikroparasittens (arten, strainen,
stammens) virulens knyttes til høy smittekapasitet (invasiveness, infectiousness), høy reproduksjonsrate (repoductory rate), rask spredning i
den infiserte verten, ødeleggelse av vertens/cellens immunforsvar, høy sykelighet, eventuell
høy toksinproduksjon, sykelighet og dødelighet
(toxicity, pathogenicity). En patogen organismes
grad av virulens kan også vurderes ut fra antall
individer i en populasjon som utvikler symptomer
på sykdom hvis populasjonen smittes. Se:
Infectivity, Pathogenicity, Strain og Toxogenicity.
VIRULENT: (1) Ondartet, ytterst skadelig, giftig
(poisonous, venomous); meget infektiv og
virulent (patogen), istand til å utkonkurrere kroppens forsvarsmekanismer; (2) Full av ondskap,
ondskapsfull, ondsinnet, ondartet (malicious,
malignant); (3) Preget av et hurtig, alvorlig og
destruktivt forløp; (4) Besk, uvennelig, ubehagelig
og fientlig (hostile).
VIRULENT PHAGE: Ondartet fag, fag som alltid
forårsaker lyse av vertscellen (død) kort tid etter
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infeksjonen, det i motsetning til lysogeni. Se:
Lysogeny og Temperate (bacterio)phage.
VIRULIFEROUS (Virus-carrying): Som er bærer
av virus; som inneholder, produserer og overfører
en smitteagens, spesielt virus.
VIRURIA: Tilstedeværelse av «levende» virus i
urinen.
-VIRUS: Endelsen på
virologisk nomenklatur.

et

slektsnavn

innen

VIRUS: Virus, virusart, infeksiøse ultramikroskopiske partikler; ikke-cellulære enheter som ikke
kan reprodusere uten å benytte en levende
organismes gen- og enzymsystem (dvs. de kan
ikke betraktes som organismer; de er også neppe
liv da de mangler en cellulær struktur, og er klart
adskilt fra alle kjente cellulære former for liv).
Virus er for små til å bli sett i et lysmikroskop eller
fanget opp i et filter. Utenfor vertscellen er viruset
fullstendig inaktivt (inert) med en mer eller mindre
lang «levetid». Men andre ord, virus er infeksiøse
partikler som utnytter enzym maskineriet og
metabolismen i vertscellene for sin eksistens, og i
den hensikt å replikere, multiplisere seg, og er
dermed potensielt patogene agenser. Alle arter
av organismer er mottagelige for virus som kan gi
karakteristiske reaksjoner i vertscellen og vertsorganismen. Virus har et genetisk program i form
av DNA eller RNA molekyler som kun koder for et
fåtall proteiner. Virus er ikke organismer som
nevnt, men er ofte allikevel klassifisert som
mikroorganismer da de er uavhengige genetiske
systemer med sin egen individuelle forhistorie,
men benytter det syntetiske maskineriet i
vertscellene til å syntetisere nye virioner med
virus arvestoffet (genomet) som kan overføres til
andre celler (Se: Virion). Nukleinsyrene i modne
virioner, kan være sirkulære, lineære, enkelteller dobbelttrådete, og kan være vertsspesifikke,
dvs. kun replikere innen spesielle vertsceller og
verter som kan være mikroorganismer, dyr eller
planter. Størrelsen på virus er fra 20 – 450 nm,
filament-lignende virus kan imidlertid oppnå
størrelser på ca. 2 000 nm (dvs. noen virus er
større enn enkelte bakterier). Virus er innesluttet i
en proteinkappe (capsid) som tjener til å beskytte
nukleinsyrene og lette festingen og gjennomtrengningen av vertscellen. Det er proteinkappen
som bestemmer virusets spesifisitet da en celle

kun kan infiseres hvis den har et spesifikt
mottagersted for virusets protein. Viruset benytter
cellens ribosomer, tRNA, aminosyrer, nukleotider
og for enkelte, også en del av vertens enzymer til
sin egen formering. Virus på bakterier er kjent
som (bakterio)fager. I likhet med mikroorganismer klassifiseres virus i familier, slekter og arter
(typer) på basis av: (a) Nukleinsyrens (DNA eller
RNA) størrelse, dobbelttrådet eller enkelttrådet,
positiv eller negativ tråd, (b) kapsidet, kubisk eller
spiralsymmetri, antall kapsomerer og spesielle
anordninger, (c) tilstedeværelse eller ikke av en
ytre membran, (d) antigen spesifisitet, og ved
bruk av (f) RFLP (Se: Restriction Fragment
Length Poly-morphism). En virusinfeksjon kan
være akutt lytisk (virus reproduserer og cellen
dør, f.eks. ved poliovirus), latent (virus
replikasjonen stopper uten at virus genomet
elimineres og der reaktivering er mulig, f.eks. ved
herpesvirus), vedvarende (langsom forløpende
variant av lytisk infeksjon, f.eks. ved Hepatitt B
virus) eller medføre en spredning (proliferasjon,
cellen får økt vekstpotensial hvor det dannes
tumorer (benign eller malign, f.eks. ved
Papovavirus). DNA VIRUS omfatter: Parvovirus,
Papovavirus, Adenovirus, Herpesvirus, Poxvirus
og Hepadnavirus; RNA VIRUS omfatter:
Picornavirus, Calicivirus, Reovirus, Arbovirus,
Togavirus, Flavivirus, Arenavirus, Coronavirus,
Retrovirus, Bunyavirus, Orthomyxovirus, Paramyxovirus, Rhabdovirus og Torovirus. Se: Virino,
Virion, Virus infections of human og Virusoid.
VIRUS INDUCTION: Virus induksjon, aktivering
av et provirus til replikasjon av komplette virus
partikler.
VIRUS INFECTIONS OF HUMAN: Menneskets
virus infeksjoner, omfatter en rekke familier og
arter: DOBBELTTRÅDET store DNA virus med
kappe: (a) Poxviridae (Chordopoxvirinae), omfatter Orthopoxvirus (Variola major og Variola
minor virus (forårsaker kopper), Vaccinia (forårsaker kukopper) og Parapoxvirus (forårsaker orf
og melkeknuter), (b) Herpesviridae, omfatter (a)
Alphaherpesvirinae: Simplex virus (Herpes
simplex virus 1 (infeksjon i munnhule og ansikt),
Herpes simplex virus 2 (infeksjon i anus og
genitalier), Varicellavirus (Varicella-zoster virus
(= Herpes virus 3, farlig for nyfødte), og (b)
Betaherpesvirinae: Cytomegalovirus (menneskets cytomegalovirus) (mononukleose-lignende
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sykdomsbilde), og (c) Gammaherpesvirinae:
Lymphocryptovirus (Epstein-Barr virus (EB virus,
Herpesvirus 4) (gir infeksiøs mononukleose,
nevritt). DOBBELTTRÅDET DNA virus uten
kappe (nakne): (a) Adenoviridae, omfatter
Mastadenovirus (menneskets adenovirus, årsak
til en rekke luftveisinfeksjoner), (b) Papovaviridae, omfatter (a) Papillomavirus (menneskets
papillomavirus, larynxpapillom, vorter), og (b)
Polyomavirus (menneskets BK og JC virus).
DELVIS DOBBELTTRÅDET DELVIS ENKELTTRÅDET DNA virus, uten kappe (nakne):
Hepadnaviridae (menneskets hepatitt B virus).
ENKELTTRÅDET DNA virus, uten kappe
(nakne): Parvoviridae, omfatter Parvovirus
(Parvovirus B19). ENKELTTRÅDET RNA virus,
uten kappe (nakne): Reoviridae, omfatter
Reovirus (Reovirus type 1, 2 og 3), Rotavirus
(menneskets rotavirus) (gir infantil enteritt) og
Orbivirus (Colerado tick fever virus). ENKELTTRÅDET RNA virus, med kappe (uten DNA trinn
under replikering): (A) Positive-sense genom: (a)
Togaviridae, omfatter Alphavirus (Sindbis virusarbovirus gruppe A) og Rubivirus (Rubellavirus),
(b) Flaviviridae, omfatter Flavivirus (Gul feber
virus - arbovirus gruppe B), og (c) Coronaviridae,
omfatter
Coronavirus
(menneskets
coronavirus) (årsak til forkjølelse, spesielt hos
voksne); (B) Negative-sense genom: (a) Paramyxoviridae, omfatter Paramyxovirus (Mumps
virus, menneskets parainfluensa virus 1-4; falsk
krupp, parotittvirus), Morbillivirus (mesling virus)
og Pneumovirus (respiratory syncytical virus), (b)
Rhabdoviridae, omfatter Lyssavirus (rabies
virus), (c) Filoviridae, omfatter Filovirus (Marburg
virus, Ebolavirus); (C) Segmented genom: (a)
Orthomyxoviridae, omfatter Influensa virus
(influensa A og B virus) og Influensa C virus, (b)
Bunyaviridae, omfatter Bunyavirus (Bunyamwere
virus), Phlebovirus (Sandflue feber virus, Sicilia
virus), Nairovirus (Crimean-Congo haemorragisk
feber virus), Uukuvirus (Uukiniemi virus) og
Hantavirus (Hantaan virus), og (c) Areneviridae,
omfatter Arenavirus (Lymfocyttisk choriomeningitt
virus, Lassa virus, Junin-virus, Machupovirus).
ENKELTTRÅDET RNA virus, med kappe (og
med et DNA kun i replikasjonen): Retroviridae,
omfatter (a) Oncovirinae: Type C oncovirus
gruppe (HTLV1 og HTLV2), (b) Spumavirinae:
Spumavirus (menneskets foamy virus), og (c)
Lentivirinae: Lentivirus (human immunodeficiency
virus). ENKELTTRÅDET RNA, med kappe,

positive-sense genom: (a) Picornaviridae,
omfatter Enterovirus (menneskets poliovirus,
Hepatitt A virus, Coxackievirus, Echovirus), og
Rhinovirus (menneskets rhinovirus, forkjølelsesvirus), (b) Caliciviridae, omfatter Calicivirus.
VIRUSOID: Virusoid, små (ca. 300 - 400 nukleotider) sirkulære enkelttrådete RNA (ccc ssRNA)
som er avhengig av virus for sin replikasjon og
innkapsling (de er til stede inni virioner av visse
plantevirus, f.eks. velvet tobacco mottle virus, og
relaterte virus). Genomet til et virusoid omfatter
som nevnt, flere hundre nukleotider, og kan ligne
en viroid (i den sekundære strukturen) ved sin
manglende evne til koding av proteiner og i
replikasjonsmetode, men adskiller seg ved å
være innkapslet og ikke kunne infisere
planteceller i fravær av RNA1. Kapselen er
dannet ved hjelp av andre virus (helper virus).
Hos mennesket er hepatitt D et virusoid som kan
forårsake patologiske tilstander i nærvær med
hepatitt B virus. Se: Viroid, Virino, Virion og Virus.
VIRUS TAXONOMY: Virus taksonomi, det
universelle klassifikasjonssystemet for virus som
omfatter familie, underfamilie, slekt og art. Virus
familiene og underfamiliene ender på henholdsvis, -viridae og -virinae. Familiene omfatter
grupper av slekter (med tilsynelatende felles
opphav), som angis med endelsen -virus.
Kriteriene for opprettelse av slekter, varierer
mellom familiene. Virus karakterene som brukes
under klassifikasjonen varierer fra det enkle til det
meget komplekse, og omfatter bl.a. nukleinsyre
og protein sammensetningen, virion morfologien,
replikasjonsstrategien, fysiske og kjemiske egenskaper. Mer enn 55 slekter og omkring 20 familier
av virus er kjente fra dyr og mennesket.
VISAGE: (1) Ansikt, fjesets uttrykk, form og
proporsjoner til en person eller dyr (countenance); (2) Tilsynekomst, fremtoning, utseende,
ytre; en objektflate til beskuing (apearance).
VIS-À-VIS: Like ovenfor, vis-à-vis.
VISCERA: Se: Viscus.
VISCERAL: (1) Se: Intestines og Viscus; (2)
Instinktiv, ikke intellektuell, uten fornuft eller evne
til å resonnere; med primitive emosjoner (earthy).
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VISCERAL LARVA MIGRANS (VLM): En
tilstand hos mennesket som skyldes migrerende
larver av visse arter rundmarker der mennesker
er endepunktet i parasittenes livssyklus. Rundmarkene som ikke blir kjønnsmodne i mennesket,
vil etter å ha migrert gjennom tarmkanalenveggen, fraktes med blodstrømmen til forskjellige
organer i kroppen som f.eks. leveren, hjertet (gir
myocarditis) og sentralnervesystemet (en spesiell
variant er T. canis blir fanget opp i øyet, ocular
larva migrans), der de forårsaker inflammasjoner
og skader. Slike (zoonotiske) infeksjoner på
mennesket, omfatter hakemark artene: Toxocara
canis, T. cati, Ascaris suum og Baylisascaris procyonis. Se: Larva migrans, Toxocariosis og
Zoonosis.
VISCERAL LEISHMANIOSIS: Visceral leishmaniose, sykdom i mennesket og andre dyr som
skyldes (i typiske tilfeller) L. donovani (Kala-azar)
som infiserer de indre kroppsorganene.
Parasitten overføres via bitt av sandfluer (tovinger, Diptera; forskjellige arter), og er utbredt i
Afrika, Asia og Sør-Amerika. Se: Leishmaniosis
og Kala-azar.
VISCID (Viscous): (1) Klebrig, seig, tyktflytende,
sakteflytende, viskos, viskøs (glutinous, sticky,
Se: Viscous); (2) Dekket av et klebrig, fuktig lag.
VISCOMETER: Viskometer, apparat for å måle
væskers eller gassers viskositet. Se: Viscosity.
VISCOSITY: (1) Tykkhetsgrad, væsketykkelse,
kvaliteten eller tilstanden å være viskøs, klebrig;
(2) Innen fysikk, viskositet, viskositetskoeffisienten, et mål på den motstand væsker (eller
materialer med flytende egenskaper, som
gasser) har til å flyte når de utsettes for
påvirkninger (stress). At væsker er sakteflytende
skyldes indre friksjon pga. molekylenes
sammenklebing (kohesjon) og motstand mot forandring i form eller arrangement ved strømpåvirkning. Viskositeten for en væske avtar
vanligvis når temperaturen øker, mens den for en
gass, øker. Viskositeten til en gass er uavhengig
av trykket, unntatt ved meget lave trykk da
viskositeten er proporsjonal med trykket. For de
fleste væsker er viskositeten, uavhengig av
hastighetsgradienten.

VISCOUS: (1) Tykkflytende, seig, klebrig, som
har en konsistens mellom flytende og fast (sticky,
Se: Viscid); (2) Det å være karakterisert ved eller
som har en relativ høy motstand mot å flyte (Se:
Viscosity).
VISCUS (pl. Viscera (adjektiv, Visceral), Entrails, Intestines): Innvoller, de indre bløte
organene i bryst- og kroppshulen (abdomen) hos
et (virvel)dyr, spesielt tarmene (bowels). Se:
Intestines og Somatic.
VISIBLE: (1) Synlig, synbar, visibel; (2) Visible
spectrum, visible light, det kontinuerlige spektrum
av synlig stråling, elektromagnetisk stråling
(sollys) med bølgelengder mellom 380 – 780 nm.
Dette spekteret kan sees i regnbuen (Se: Rainbow) og i de fargene som dannes når en lysstråle
hvitt lys blir spredt av et prisme. Spekteret
omfatter 6 (7) farger selv om selve bølgelengdene i spekteret er kontinuerlige: Fiolett,
(indigo), blått, grønt, gult, oransje og rødt. Rødt
er ytterst og har lengst bølgelengde; utenfra og
innover utgjør forbokstavene i fargene, ordet
ROGGBIF som en huskeregel. Verdien de lengste bølgelengdene har som øyet kan registrere,
er avhengig av klarheten (luminansen). Visibilitet,
siktbarhet (visibility), refererer til den distanse
som kan sees av en observatør og er avhengig
av atmosfærens klarhet som er bestemt av den
aktuelle luftmassens egenskaper. Klarheten øker
generelt med økende breddegrad og høyde over
bakken pga. redusert mengde luftforurensninger.
Siktbarheten er lavest under forskjellige tilstander
av tåke og sandstorm; (3) Innen genetikk, brukt
om mutanter som kan registreres i fenotypen (i
motsetning til letale mutasjoner der bæreren dør).
VISIBLES: Mutasjoner som kan identifiseres på
sitt fenotypiske uttrykk, i kontrast til andre former
for mutasjoner. Se: Vitality mutation og Lethal
factor.
VISION: (1) Syn, synsevne, synssans, det som
gjør at man kan se omgivelsene gjennom øynene
(eyesight); (2) Måten man oppfatter eller ser noe
på; (3) Klarsyn, fremsynthet, visjon, intelligent
forutseenhet, evnen til å planlegge fremtiden
gjennom imaginasjon og kunnskap; (4) Drømmebilde, drøm, fantasi, et mentalt bilde dannet
gjennom innbildning, transe; (5) Overnaturlig,

VISCOTAXIS: Se: Taxis.
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som ikke eksisterer i virkeligheten; (6) Noe av
ekstrem skjønnhet.
VISITANT (Visitor): (1) Besøkende, gjest; (2)
Visitor, trekkfugl, migrerende fugl som stopper for
en kort periode på visse steder med regelmesssige mellomrom; (3) Apparisasjon, overnaturlig fantasifoster (vesen, gjenferd, gjenganger,
spøkelse, fantom, ånd; ghost, specter).
VISUAL: (1) Syns-, synlig, synbar, visuell, som er
sett eller i stand til å bli sett gjennom synet (visible); (2) Relatert til eller som er brukt for synet,
synsevnen; (3) Som produserer mentale bilder
(visual memory); (4) Noe som er oppnådd, gjort
eller opprettholdt, gjennom bruk av synet (visual
navigation); (5) Med referanse til instruksjonsmetoder som involverer syn; (6) Optisk, syns(optical).
VISUAL ACUITY: Synsskarphet, målt gjennom
den relative evnen synsorganer (øyet) har til å
skille mellom objekter som ligger nær hverandre,
eller evnen til å skjelne tall eller bokstaver på en
gitt avstand sett ut fra en gitt standard.
VISUAL PURPLE: Se: Rhodopsin.
VISUM: Se: V.
VITAL: (1) Vital, livsfrodig, oppkvikkende, forfriskende; som fornyer det levende (invigorating); (2)
Full av liv, energi og livskraft (animated); (3)
Dyptgripende, inngripende, det som er nødvendig
for å opprettholde liv; (4) Essensielt, livsviktig, det
vesentlige, det absolutt nødvendige, det uunnværlige for livets kontinuitet; som fundamentalt
påvirker det levende; (5) Det som karakteriserer
livet, det levende; (6) Vital farge, farging av
levende vev (med tanke på mikroskopiske
observasjoner, vital dyes, vital staining); (7)
Destruktivt for liv, vital skade; fatal; (8) Data
innsamlet med relevans for liv (vital records); (9)
Ekstremt vikitg, essensielt.
VITAL CAPACITY: Lungekapasitet, mengden luft
som man kan puste ut etter maksimal inhalering;
gjennomsnittlig 4,5 liter, det maksimale for godt
trente personer, er noe over 6 liter.
VITALISM: Vitalisme, troen (doktrinen eller «teorien» på at det levende livet har oppstått av ikke-

materielle årsaker, men er et resultat av et vitalt
prinsipp (naturlov) som ikke kan forklares (helt ut)
basert på fysiokjemiske fenomener. Liv er
fundamentalt forskjellig fra prosesser styrt
gjennom de fire naturkreftene, og kan dermed
ikke være gjenstand for undersøkelse ved hjelp
av analytiske teknikker.
VITALITY: (1) Vitalitet, livskraft, energi, levedyktighet, evnen til å leve, vokse og utvikle seg;
(2) Kapasiteten eller evnen til å utstå, holde ut;
det å være sterk nok til å overleve ufordelaktige
fluktuasjoner i omgivelsene; (2) Liv, den fundamentale egenskapen som skiller det levende fra
det ikke levende; (3) Intellektuell energi, livlighet.
VITALITY MUTATION: Enhver mutasjon som
hvis den er alvorlig nok, forandrer levedyktigheten (Se: Viability) av genotypen som bærer
mutasjonen, men der effekten er vanskelig å
avgjøre sett i forhold til letale mutasjoner og
mutasjoner som kan gjenkjennes på sitt
fenotypiske uttrykk. Se: Lethal factor og Visibles.
VITAL STAINING: Vitalfarging, prosessen å
farge levende celler eller små organismer slik at
de forblir levende for kortere eller lengre tid både
under og etter fargeprosessen. En vitalfarge skal
ideelt sett kunne trenge inn i organismen og farge
og differensiere mellom levende celler og vev
uten å forårsake skader. Vitalfarger gir derfor
muligheten ved mikroskopering til bedre å kunne
skjelne mellom de forskjellige strukturene i
levende vev. Vitalfarger omfatter bl.a. trypan blue
(0,4 % løsning) til bl.a. gjærcelletellinger og for å
bestemme cellers levedyktighet da stoffet farger
døde og ikke levende celler (dye exclusion
method), Neutral red og Janus green. Se: Intra
vitam.
VITAMINS (Vital amino): Vitaminer, essensielle
organiske stoffer (næringsemner) som er forskjellige fra nukleinsyrer, proteiner, karbohydrater og fett, og som heterotrofe organismer
trenger i små mengder for å kunne opprettholde
de vitale fysiologiske og metabolske funksjonene
for normal helse og vekst. De fleste vitaminer kan
kroppen ikke syntetisere og må derfor skaffes via
mat. Mat kan også inneholde pro-vitaminer,
forløperne til vitaminene som forandres kjemisk til
det aktuelle vitaminet når de opptas i kroppen.
Alle vannløselige vitaminer (og to fettløselige, A
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og K) fungerer som cofaktorer (coenzymer) som
er nødvendige for at enzymene skal kunne
fungere (Se: Cofactor). Mangel på vitaminer kan
gi spesifikke mangelsykdommer (deficiency
diseases) som kan helbredes ved å tilføre det
nødvendige vitaminet. Vitaminer kan som nevnt
være vannløselige (vitamin B og C) eller fettløselige (vitamin A, D, E og K). Det finnes rundt
14 hovedvitaminer: Det vannløselige vitamin B
komplekset (9 stykker), vitamin C og de
fettløselige vitaminene A, D, E og K. Vitamin C
og de fleste vitamin B, forekommer i planter, dyr
og mikroorganismer. Vitamin A, D, E og K
forekommer kun i dyr, særlig virveldyr der de har
forskjellige metabolske oppgaver. Alle vitaminene
er normalt til stede i en balansert diett, men flere
kan ødelegges av lys eller varme, f.eks. gjennom
koking. Se: Coenzyme function.
VITAMIN A (Retinol): Vitamin A, et fettløselig
vitamin som pattedyr og andre virveldyr ikke kan
syntetisere selv, men må inntas gjennom mat.
Karotenene i grønne planter, er forløperne til
vitaminet; betakaroten omdannes til vitamin A i
tarmveggen og leveren. Betakaroten som er en
effektiv antioksidant, inngår i en gruppe fargestoffer som bidrar til de gule, oransje og røde
fargene hos grønnsaker og frukt, og i mørkegrønne bladgrønnsaker som f.eks. grønnkål og
spinat. Vitaminet A som også finnes i lever, egg
og melk, har meget viktige funksjoner i kroppen.
Aldehyd derivatet av vitamin A (retinal), er en del
av synspigmentet rhodopsin. Mangel på dette
pigmentet kan medføre nedsatt nattsyn eller lede
til blindhet. Betakaroten med sine antioksidante
egenskaper, er, som nevnt, en forløper for
vitamin A. Ellers beskytter og stimulerer vitamin A
en rekke strukturer og funksjoner: Slimhinner,
tenner, skjelett, bløtvev, mukus membraner, hud,
melkeproduksjonen, immunforsvaret og forplantningsevnen. Hverken koking eller steking reduserer innholdet av vitamin A i særlig grad.
Anbefalt daglig dose er 0,8 - 1 mg per dag for
voksne. Vitamin A kan overdoseres da det er et
fettløselig vitamin som lagres i kroppen, spesielt i
leveren, men det er nesten umulig å få for mye
vitamin A gjennom kost alene. Vitamin A mangel
er globalt et stort problem. Se: Vitamin.
VITAMIN B COMPLEX: Vitamin B komplekset,
en gruppe på 9 vannløselige vitaminer som ikke
kan lagres i kroppen, og som i egenskap av

komponenter i coenzymer (Se: Coenzyme), er
nødvendige for kroppens stoffskifte og energiutnyttelse. Varme og lyspåvirkninger, kan ødelegge B vitaminer. En del planter og mikroorganismer kan produsere B vitaminer, men B vitamin
opptak gjennom mat er nødvendig for de fleste
organismer. Av B vitaminer kan nevnes:
VITAMIN B1 (tiamin), en forløper for coenzymet
tiamin pyrofosfat som har oppgaver i karbohydrat
metabolismen (tiamin nedbryter karbohydrater),
men er også viktig for normale nerve- og
muskelfunksjoner. Desto flere kalorier vi inntar og
kvitter oss med, jo mer tiamin forbrukes. Tiamin
mangel rammer først og fremst alkohol
misbrukere og folk med tarmsykdommer eller
som har langvarige diaréer. Alvorlig B1 mangel
fører hos mennesket til beriberi (Se: Beriberi),
mens en lettere mangel kan gi dårlig appetitt,
tretthet
og
konsentrasjonsvansker.
Brød,
hvetekim, kjøtt og grønnsaker (erter, bønner), er
gode kilder til vitamin B1. Anbefalt døgninntak er
1 - 1,4 mg. VITAMIN B2 (riboflavin) som er nødvendig for nedbrytningen av fett, karbohydrat og
protein, er en del av coenzymet FAD (Se: FAD)
og FMN, som har viktige roller i metabolismen av
alle hovednæringsstoffer og for reaksjoner i
elektrontransportkjeden. Mangel på vitamin B2 gir
hud- og slimhinneforandringer, bl.a. rødfargede
slimhinner i munnen, sprekker i munnvikene og
på leppene, munnsår og øye irritasjoner. B2
forekommer i de fleste matvarer, men fremfor alt i
melk, lever, gjær og kjøtt. Anbefalt daglig inntak
er 1,2 - 1,6 mg. VITAMIN B3 (niacin, nikotinic
acid) er nødvendig for nedbrytningen av aminosyrer, fettsyrer og glukose. Kjøtt, gjær og hvete er
kjente kilder for vitaminet, men forekommer fremfor alt i okselever. Kroppen kan selv danne niacin
fra proteinrik mat. Mangel på vitamin B3 kan gi
søvnløshet, migrene, irritasjoner, nedsatt appetitt
og hudforandringer. Større mangler på vitaminet,
kan gi pellagra (Se: Pellagra). Anbefalt daglig
inntak er 13 - 18 mg. Pantotensyre tilhører B
vitaminene og virker hovedsakelig i vevet til lever,
nyrer, hjerne, binyrer og hjerte. Isolert mangel på
panotensyre er ikke påvist hos mennesket, men
kan opptre i sammenheng med andre B vitaminer. Anbefalt daglig inntak er 4 - 7 mg. Det
vannløselige VITAMIN B6 (pyridoxin) er viktig for
mange reaksjoner både i protein-, karbohydratog fettstoffskiftet, og spiller også en rolle i
immunsyntesen av antistoffer, dannelsen av røde
blodlegemer og i opprettholdelsen av normale
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hjernefunksjoner. Pyridoxin er en komponent av
et coenzym som er involvert i aminosyre
metabolismen. Mangel på vitaminet medfører en
rekke symptomer, bl.a. hudforandringer, muskelkramper, blodmangel, tarmbetennelser og veksthemninger. B6 forekommer i en rekke produkter,
som gjær, melk, lever, fet fisk, poteter og
grønnsaker. I høye doser anvendes vitaminet
også i behandlingen av premenstruelle plager.
Anbefalt daglig inntak er 1,5 - 2,2 mg. VITAMIN
B12 (kobalamin, cyanokobalamin) er vannløselig
og viktig for karbohydrat- og fettmetabolismen,
cellenes evne til å dele seg samt for nervesystemets funksjon. Vitaminet forekommer i kjøtt,
fisk, egg, frukt og bær. Lever er spesielt rik på
vitaminet. En form av B12 fungerer som et
coenzym ved en rekke reaksjoner som oksidasjon av fettsyrer og syntesen av DNA, og er
nødvendig for den normale produksjonen av røde
blodlegemer. Mangel på B12 fører til såkalt
perniciøs anemi, som skyldes av ulike årsaker, at
vitaminet ikke opptas godt nok i tarmen. Anbefalt
daglig dose er 3 g. Andre vitaminer i B
komplekset omfatter biotin, folic acid, lipoic acid,
nicotinic acid og pantothenic acid. For eksempel
er folsyre et vann-løselig B vitamin som er
nødvendig for cellenes deling og også bra for
dannelsen av blodlegemene. Vitaminet finnes i
grønnsaker, lever, egg og kjøtt. Mangel på
folsyre hemmer celledelingen og produksjonen
av proteiner og rammer særlig gravide da
mangel, i verste fall, kan medføre fosterskade.
Anbefalt daglig dose er 0,2 mg. Se: Vitamin.
VITAMIN C (Ascorbic acid): Vitamin C, askorbinsyre, et vann-løselig, relativ enkel, fargeløs og
krystallinsk, organisk syre, som har en viktig rolle
for oppbyggingen av nytt vev, stoffskiftet i
bindevev, celleforsvaret mot frie radikaler og ved
at vitaminet forsterker opptaket av jern. Vitamin C
styrker også immunforsvaret, og medvirker i
dannelsen av kortison som hemmer betennelser.
Vitamin C er en av de viktigste antioksidantene
og nødvendig for opprettholdelse av en normal
bindevevstilstand. Mangler C vitamin i kosten
over et par måneders tid, resulterer det i skjørbuk
hos mennesket (Se: Scurvy). Lettere C vitamin
mangel, gir tretthet, svakhet og en irritasjonsfølelse. Først i 1932 lyktes man å utvinne vitaminet i konsentrert form (fra appelsinsaft). Linus
Pauling (1901-1994, dobbel Nobelpris vinner)
hevdet at store doser av C vitamin forhindrer

forkjølelse og influensa, men det er fortsatt
omdiskutert. De fleste organismer kan syntetisere
vitamin C fra glukose, men mennesket (og andre
primater og enkelte andre arter) må oppta C vitamin gjennom mat. Anbefalt dose per dag er 60 75 mg (røkere kan trenge mer enn dette). Det
finnes en del medisiner som øker utsondringen
av vitamin C som krever at et større daglig inntak
er nødvendig. C vitamin finnes fremfor alt i citrus
frukter, nyper, jordbær, solbær, kålrot og paprika.
Vitamin C ødelegges gjennom lengre koking. Se:
Vitamin.
VITAMIN D: Vitamin D, et fettløselig vitamin som
forekommer i to steroide derivater, vitamin D 2
(calciferol) som forekommer i gjær, og vitamin D3
(cholecalciferol) som forekommer i kjøtt. Vitamin
D2 dannes fra et steroid under ultrafiolett lys, og
D3 produseres fra et kolesterol derivat i huden i
sollys. Den aktive formen av D vitaminet dannes
som en respons på et hormon (parathyroid
hormone) som er til stede ved lave kalsium
verdier i blodet. Det øker tilgangen på kalsium for
syntesen av bensubstans. Mangel på vitamin D
medfører Engelsk sjuke hos yngre som vokser
(Se: Rickets). Hos voksne kalles sykdommen
osteomalacia, en sykdom som medfører en myk
benstruktur på grunn av mangelfull mineralisering. Se: Vitamin.
VITAMIN E (Tocopherol): Vitamin E, et fettløselig vitamin som består av flere nært relaterte
stoffer som man får gjennom grønne planter og
korn, spesielt fullkornsprodukter, vegetabilske
oljer, salat, aprikos, svisker, grønnkål, fet fisk og
nøtter/mandler. E vitaminet er den fremste fettløselige antioksidanten, og viktig for mange
cellefunksjoner da det beskytter cellene mot frie
radikaler på diverse steder i kroppen, som
leveren, musklene og i fettvev. Vitamin E
forhindrer oksidasjonen av umettede fettsyrer i
cellemembran strukturene. Mangel på vitaminet
gir muskeldystrofi, leverskader og muligens
infertilitet. Man har også funnet sammenheng
mellom lavt E vitamin inntak og forekomst av
hjerte- og karsykdommer. Det er en liten forskjell
mellom naturlig produsert og kunstig laget E
vitamin, der det naturlige vitaminet har størst
biologisk aktivitet. Mange idrettsutøvere mener at
E vitaminet øker den fysiske prestasjonsevnen, i
hvert fall medfører vitaminet økt forbrenning i
musklene. Større mengder frie radikaler, kan
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medføre vevsskader hvis ikke beskyttelsesmekanismene er fullgode som gjennom inntak av
antioksidanter, og da bl.a. E-vitaminet. Se:
Vitamin.
VITAMIN K: Vitamin K, et fettløselig vitamin som
består av mange nært relaterte stoffer som
fungerer som coenzymer ved syntesen av flere
av de proteinene som er nødvendige for blodlevringen. Mangel på vitamin K fører til blødninger. Vitamin K produseres av tarmbakterier
langs tarmveggene; ved siden av grønne planter
er eggeplomme også en god vitamin-K kilde.
Vitamin K er sjelden et protein som det oppstår
mangel på. Se: Vitamin.
VITELLIGENOUS: Som er plomme produserende.
VITELLINE: Det å være gul tilsvarende plommen
på et egg.
VITELLINE GLAND: Plommekjertel, kjertel som
sekrerer plomme rundt eggene hos de dyr der
plommen ikke er en del av egget selv. Se: Yolk.
VITELLINE MEMBRANE: Vitellin membran,
primærmembranen hos dyr som er sekrert av
egget som den omslutter til forskjell fra
sekundærmembranen sekrert av ovariet og
tertiærmembranen sekrert av ovidukten. Se:
Ovary, Oviduct og Ovum.
VITELLOGENESIS: Det å produsere plomme.
VITELLOPHAGES (Vitellophags): Celler som
bryter ned plommemateriale i alle stadier av
utviklingen.
VITELLUS: Plommen i et egg.
VITICOLOUS: Som eter, bor eller vokser på vinranker. Viticulture, vindyrking.
VITILLIGO: Hudabnormalitet som omfatter flekkvise tap av hudfarge.
VITREOUS: (1) Glassaktig, glass-, som ligner
glass i sammensetning, farge og skjørhet; transparent med lav porøsitet (glassy); (2) Relatert til
eller som stammer fra glass; (3) Vitreous body,
den gelatinøse, transparente massen (vitreous

humor) som fyller øyeeplet og som er omgitt av
en hyelin membran. Se: Hyalin og Hyaline.
VITTATUS: Pyntet med bånd. Vitta, en bred
stripe eller bånd.
VIVACIOUS: Som er levende, sjarmerende og
attraktiv (spesielt kvinner), livlig i lynne og gemytt
(lively, sprightly).
VIVARIUM: Terrarium, dyrehage, relativt naturlig,
innelukket sted der man holder levende, små dyr,
som kjæledyr eller for observasjoner og studier.
VIVA VOCE: Muntlig, muntlig eksamen.
VIVID: (1) Sterk, lys, og strålende fargetone; høy
grad av fargemetning; (2) Livlig, levende, som
lever energisk, friskt og aktivt (lively); (3) Noe
som gir intense, livaktige, skarpe og klare
sanseinntrykk; (4) Noe presentert klart, slående
og treffende; (5) Levende fantasi, med stor innbildningkraft.
VIVIPARITY (Vivipary): Innen zoologi, levendefødsel, reproduksjon der embryoene utvikles og
får næring inni moren og hvor fødselen skjer når
fosteret er på et aktivt utviklingsstadium
(motstykket til det å legge egg, Se: Oviparity).
Vivipari er karakteristisk for placentale pattedyr,
men forekommer også hos f.eks. enkelte leddyr,
slanger, øgler, haier og virvelløse dyr (som også
kan ha strukturer som kan ligne placenta). Se:
Embryo, Oviparity og Ovoviviparity.
VIVIPAROUS (Zoogonous): (1) Innen zoologi,
som er vivipar, føder levende unger der embryoet
utvikles inni morens kropp, dvs. får næring fra
moren og er ikke adskilt fra moren ved
eggmembraner. Levendefødte unger mangler
opplagsnæring; (2) Innen botanikk, spire mens
man fortsatt befinner seg festet til morplanten.
Se: Larvipary, Oviparous og Ovoviviparous.
VIVIPARY: Innen botanikk, fenomenet når frø
eller embryoer begynner å utvikle seg før de er
adskilt fra morplanten. Se: Viviparity og Viviparous.
VIVISECT: Vivisekere, det å praktisere viviseksjon, disseksjon på levende dyr.
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VIXIGREGARIOUS (Sparsely distributed):
Sparsomt og spredt utbredt; opptrer bare i små,
dårlig definerte grupper.
VIZ. (Videlicet): Forkortelse for: Nemlig.
VOCABLE: (1) Glose, ord sammensatt av forskjellige bokstaver eller lyder, og med tanke på
formen uavhengig av meningen; (2) En vokal lyd
(vowel); (3) I stand til å bli uttalt (uttered).
VOCALIZATION: Stemme, røst, vokalisering,
lydproduksjon ved hjelp av luft som forårsaker
vibrasjoner i spesielle membraner i luftrøret, slik
som stemmebånd (syrinx hos fugl, strupehodet
(larynx) hos pattedyr). Se: Sound og Sound production.
VOCAL MIMICRY (Mocking): Vokal mimikry,
vokal beskyttelseslikhet, de enkelte dyrearters
tendens til å inkorporere i sitt eget lydrepertoar,
lyder fra andre arter som de imiterer. Fenomenet
er godt kjent gjennom menneskets bruk av
kjæledyr, f.eks. papegøyers herming etter
menneskets tale eller sang. Se: Imitation, Mimicry og Sound production.
VOCAL REPERTOIRE (Sound repertoire):
Vokalt reportoar, lydreportoar, mønsteret i et dyrs
eller arts lyder. Spesielt kompliserte lydmønstre
finner vi hos primatene, og mange fugle- og hvalarter. Se: Sound og Sound production.
VOICE: (1) Røst, stemme, lyden som produseres
av stemmeorganene (de vokale organene), når
luft passerer mellom stemmebåndene, og som
hos mennesket kan modifiseres gjennom bevegelser av leppene, tungen og kinnene; evnen til å
produsere vokale lyder; (2) En spesiell kvalitet
eller tonehøyde i en vokal lyd (pitch), f.eks. en
hes (hoarse) lyd; (3) Lyd som ligner eller
påminner en om en lyd, f.eks. suset fra trekronene; (4) En sanger eller et kor av sangere
(voices); kvaliteten eller tilstanden til en som
synger; (5) En yttring, uttalelse, det å gi stemme
til ens følelser; (6) Et medium, institusjon eller
virksomhet, som ytrer seg; (7) Den spesiele stil
eller uttrykksmåte som er karakteristisk for en gitt
forfatter (eller en karakter i en bok); (8) Formen
eller settet av former et verb har i relasjon til
handlingens subjekt, f.eks. et passivt verb; (9) En
del av en musikalsk fuge; enhver av lydene

(notene) som kan produseres samtidig, spesielt i
elektroniske musikkinstrumenter (computere).
VOID: (1) Tom, luftrom som ikke inneholder fast
materiale, men kan være (delvis) fyllt med væske
eller luft; åpne rom mellom de faste stoffene i et
porøst medium (tomrom, hulrom, porer, sprekker
og hull er overlappene termer); (2) Voids, innen
astronomi, store tomrom i universet uten
galakser; (3) Ikke okkupert (vacant) eller bebodd
(deserted); (4) Fritid, ferie, uvirksomhet (leisure,
idle); (5) Det å mangle noe spesielt (devoid); (6)
Forjeves, nytteløst (useless, vain); (7) Ugyldig,
forkastet, uten effekt (null, voidable); (8) Ikke
lengre valid, legitim eller håndhevet.
vol. (Volumen, Volume): Forkortelse for: Volum
(Se: Volume).
VOLA: Handflaten (vola manus palm) eller fotsålen (vola pedis sole).
VOLANT: (1) Flygende, tilpasset til å fly eller
glide (volant adaptations). Flyegenskaper er
utviklet hos en rekke dyregrupper ved siden av
fugl og insekter, f.eks. forekommer det flygende
amfibier, krypdyr og pattedyr. Tilpasninger til det
å fly kan f.eks. omfatte modifiserte forlemmer,
vinger med fjær, hos fugl (og hule knokler,
forstørret brystben og egne luftsekker), hudfolder
mellom for- og bakbenene hos enkelte øgler og
spesielle folder på føttene som utspiler tærne hos
enkelte frosk; (2) Glidende, det å ha vinger
utstrakt som under flukt; (3) Det å bevege seg
fort, hurtig, kjapt, kvikt, raskt, snart (agile, nimble,
quick); (4) Innen heraldikk, motiv med vinger
utstrakt som under flukt.
VOLATILE: (1) Innen kjemi, flyktig, væske som
fordamper (fordunster) lett ved normal romtemperatur og trykk. Volatile matter, flyktig stoff,
et begrep benyttet under analyse av brennstoff
ved at faste stoffer oppvarmes til 900 oC i fravær
av luft, og desto mer flyktig stoffet er jo mer røk
produseres under forbrenningen; (2) Som varier
hurtig, stort og ofte; ustadig (fickle); (3) Lystig og
glad, nervøs og lunefull; ustadig humør (flightly,
lighthearted); (4) Som flyr eller har evnen til å fly
(volant); (5) Eksplosivt, tendens til voldsomme
utbrudd; lett tennbar (explosive); (6) Vanskelig å
fange eller holde permanent; flyktig, forbigående,
forgjengelig, kortvarig (evanescent, transitory).
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VOLCAN (Vulcan): Vulkan, åpning i jordskorpen
der det strømmer ut gasser, pyroklastisk
materiale og smeltet sten fra et underliggende
senter med magma (Se: Magma). En vulkan er
oftest kjegle-formet, men formen på det
vulkanske fjellet avhenger av lavaens beskaffenhet. Vulkaner kan være utdødde, hvilende
eller aktive. Hvis de vulkanske gassene og
vanndampen blir innestengt i magmaet, kan
magmaet eksplodere med det resultat at toppen
på vulkanen sprenges bort. Hvis derimot
magmaet ikke inneholder mye gass, vil lavaen
kun sive ut. Det finnes over 1 300 aktive vulkaner
på jorden per i dag, der mange stiger opp fra
havbunnen. Ingen andre land har så mange
vulkaner som Indonesia med sine ca. 200
vulkaner. Det høyeste fjellet i både Sør-Amerika
og Afrika er begge utdødde vulkaner. Vulkanen
på øya Krakatau i Sundastredet hadde et utbrudd
(1883) som ødela mesteparten av øya. Smellet
kunne høres mange tusen kilometer borte. I 1928
kom det til syne en ny vulkan i stedet som ble kalt
Anak Krakatau, Krakataus barn. Mauna Loa på
Hawaii er verdens største aktive vulkan. Kjeglen
på Mauna Loa er omtrent 120 km lang og 50 km
bred. Men den største vulkanen vi vet om, ligger
på planeten Mars, kalt Olympus Mons og er 1
200 km tvers over. (Mens jeg skriver dette brøt
det ut en vulkan på den ubebodde vulkanske øya
«White Island» på New Zealand (50 km nord for
Nordøya på New Zealand). Rundt 50 turister var
på øya for å se det de trodde var en sovende
vulkan, med resultat: Fem er bekreftet
omkommet, 18 har brannskader, åtte savnet.)
Når en vulkan dør ut blir fjellet dannet av lavaen
og asken, langsomt slitt ned. Magma som
strømmer opp til overflaten gjennom rør, kan ofte
bli stående igjen i det eroderte landskapet som
bratte, steile -. Kollapser en vulkan kan det
dannes en kaldera. Se: Caldera og Geysir.
VOLCANIC (Plutonic): Vulkansk, prosessen der
magma og gasser bryter gjennom jordskorpen og
skytes opp i atmosfæren, eller smelte- og
størkningsbergartene, lavaen, som avkjøles på
jordoverflaten (eller i vann) og danner magmatiske bergarter etter vulkanske aktiviteter.
Slike størkningsbergarter har normalt små
mineralkorn pga. rask avkjøling. Se: Lava og
Magma.

VOLCANISM (Vulcanism): Vulkanisme, vulkansk aktivitet, prosessen der magma med de
tilhørende gassene, presser seg opp til jordoverflaten, skytes ut i atmosfæren og strømmer i
form av smeltet sten (lava) utover de omkringliggende jordoverflatene (eller ned i vann) fra
jordens indre, og danner magmatiske bergarter.
Se: Lava og Magma.
VOLCANOGENIC: Av vulkansk opprinnelse,
sediment produsert som resultat av vulkansk virksomhet.
VOLITANT: Som kan fly; flygende. Volitation,
flukt, flyging, flygeevne. Volplane, glideflukt.
VOLT (V, Potential): Volt, enheten for elektrisk
spenning (elektromotorisk kraft); én volt er
definert som spenningen (det elektriske potensialet) over en leder når den avgir en effekt på én
watt (W) og fører en strøm på én ampere (A)
(dvs. lederen har en motstandsverdi på én Ohm).
(Volt er oppkalt etter Alessandro Volta (17451827.) Volt kan uttrykkes som: V = J/C = W/A =
Nxm/Axs = kgxm2/s3xA (J joule, C coulomb, W
watt, A ampere, N newton, m meter, s sekund, og
kg kilogram). I praksis blir volt (voltage) målt ved
sammenligning med en elektromotorisk kraft i en
Weston standardcelle ved hjelp av en spenningsmåler. Se: Potentiometer.
VOLT-AMPERE (VA): Voltampere, en enhet
innen vekselstrømteknikk for tilsynelatende effekt
(produktet av effektverdiene for strøm og
spenning); elektrisk kraft lik produktet av én volt
og én ampere, tilsvarende én watt (dvs. samme
dimensjon som enheten for effekt).
-VOLTINE: -voltin, brukt med et prefiks for å angi
antall kull, generasjoner eller avkom per sesong
eller år for en organisme; vanligvis brukt sammen
med uni-, bi-, tri-, quadro- eller multi-. Se:
Bivoltine, Multivoltine, Semivoltine, Trivoltine og
Univoltine.
VOLTINISM: (1) Antall kull, generasjoner eller
avkom for en organisme per år, spesielt benyttet
for insekter (varieteter av den domestiserte
silkeormen (Bombyx mori), kan ha fra én til åtte
generasjoner per år); (2) Adferdsmessig polymorfisme hos insekter der noen medlemmer i en
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populasjon går inn i en dvaletilstand, andre ikke
(Se: Diapause).
VOLTMETER. Voltmeter, instrument (f.eks. et
galvanometer) for å måle og avlese den elektriske spenningen i enheter av volt (V) mellom
forskjellige punkter på en elektrisk krets (Se:
Volt). Det enkleste voltmeter er et såkalt
elektroskop som kun indikerer om det er en spenning tilstede.
VOLUME (vol.): (1) Volum (V), omfang, et mål
for kapasitet, det rom et tredimensjonalt fast
legeme okkuperer (målt i kubikkmeter eller liter);
volumetrisk analyse er en metode for kvantitativ
analyse der mål oppgis i volum; (2) Masse,
mengde, kvantitet (amount, bulk, mass); (3)
Lydstyrke, lydvolum, et mål på en lyds generelle
styrke eller intensitet (loudness); (4) Styrken på
det signal innen de audiofrekvensene som gir
opphav til lyd; (5) Volumkontrollen på et apparat
(radio) for å justere lydstyrke; (6) Volum, bok
(skrevne eller trykte ark bundet sammen; bind, én
bok i en serie bøker), tidsskrift eller årgang; (7)
Album, bok med ark for å samle noe (f.eks.
autografer, frimerker, fotografier eller penger).
VOLUNTARY: (1) Frivillig, gjort eller utført av ens
egen fri vilje. Voluntary behaviour, frivillig adferd,
adferd kontrollert gjennom en bevisst tanke,
omfatter ikke-habituert adferd som er assosiert
med det somatiske nervesystem eller muligens
hos enkelte arter, en eller annen kontroll over det
autonome nervesystem. Voluntary muscles,
muskelsystemet som er under bevisst kontoll av
hjernen (vanligvis knyttet til skjelettet); (2) Gjort
frivillig uten tanke på begrensninger eller
forventninger om belønning; (3) Istand til å gjøre
valg ut fra eget ønske (volition).
VOLUTE: (1) Spiral, spiralsnodd form. Volution,
en komplett spiral, vinding (spiral, whorl); (2)
Marint dypvannsbløtdyr i familien Volutidae, med
et tykt spiral-formet skall (som ofte er meget
fargerikt).
VOLVATION: Sammenrulling av kroppen til en
ball, en forsvarsmekanisme hos enkelte dyr.
VOMIT: (1) Oppkast, spy (spew, vomitus), det
som er utstøtt fra magen gjennom munnen,
vanligvis i en serie av ufrivillige krampeaktige

bevegelser (belch, rap); (2) Brekning, brekke seg,
kaste opp, det å gulpe opp maveinnhold gjennom
munnen, noe som kan ha mange årsaker, f.eks.
sykdommer, inntak av giftige stoffer, tarmpatogener eller emosjonelt stress; (3) Brekkmiddel.
VON BAER'S LAW: Evolusjonær lov som viser til
at utviklingen går fra en generalisert (homogen)
tilstand til en spesialisert (heterogen) tilstand, slik
at de tidligste embryologiske stadiene hos relaterte organismer er identiske, dvs. de avvikende
karakterer utvikler seg i de senere ontogenetiske
stadiene.
VORACIOUS: Som er glupsk, grådig, glupende,
forsluken. Se: Rapacious.
-VORE (-Vorous): Suffiks som refererer til det
som eter, spiser på.
VORTEX: (1) Virvel, virvelbevegelse, strømvirvel,
malstrøm, en roterende vannmasse, ofte i en
sterk turbulent elv eller trange sund, som suger
alt til seg mot senteret (whirlpool); (2) Luftmasse
som raskt snurrer rundt og drar objekter inn mot
sitt tomme senter; (3) Følelsen av å bli dradd inn i
noe uten å kunne forhindre det; (4) Spiral-formet
mønster eller arrangement.
VORTICITY: (1) Væske- eller gassrotasjon rundt
en akse, lik en virvelstrøm (elv) eller virvelvind
(atmosfære); (2) Et mål på rotasjonshastigheten i
en virvelbevegelse, f.eks. av en luftmasse i et
lavtrykks- og høytrykkssystem.
VOUCHER (Voucher specimen): (1) Innen
museale fag, voucher, voucher specimen, ethvert
objekt, prøve eller organisme, med tilhørende
data (kringinformasjoner) som inngår i en
museumssamling der objektet utgjør et fysisk
dokument innsamlet på et gitt sted ved en gitt tid.
Et voucher-eksemplar er normalt identifisert av
en anerkjent autoritet i det området samlingen
omfatter, og er bevart som et bevis og referanse
på hva som tidligere er gjort og eventuelt
publisert; (2) Skrevet autarisasjon eller erklæring;
bevis (certificate, proof); (3) Kupong som gir
eieren rett til utbetaling (disbursement) eller
avslag (discount), eller som kan veksles inn i
varer eller tjenester; (4) A receipt, kvittering.
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V (VARIABLE) REGION: V region, N terminal
regionen i en immunglobulinkjede som inneholder det antistoffkombinerende stedet i motsetning til den konstante C terminal regionen.

VULNERARY: Sårmiddel, sårlegende middel.

VULCANISM: Se: Volcanism.

VULPINE: (1) Reve-, reveaktig; (2) Slu (crafty,
foxy).

VULCANIZATION: Vulkanisering, en kjemisk
prosess for å herdne og forbedre stabiliteten,
styrken, spensten og elastisiteten, og redusere
lukten, av rågummi eller syntetisk gummi eller
tilsvarende plastmaterialer, gjennom kombinasjoner med svovel og diverse andre svoveltilsetninger under varme og trykk.
VULNERABILITY: (1) Sårbarhet, svakhet, mottagelig (eller predisponert) for fysiske eller
emosjonelle skader. Sårbarhet omfatter en rekke
aspekter, inkludert følsomheten for skadelige
opplevelser, og svikt i håndtering og tilpasning til
de påkjenninger man blir utsatt for, noe som kan
skyldes sykdom, fattigdom eller analfabetisme;
(2) Angripelighet, åpen for angrep eller skade
(assailable); (3) Person med behov for spesiell
omsorg, støtte og beskyttelse (ut fra alder, uførhet, mishandling eller sykdom). Se: Vulnerable.

VULNUS: Sår som følge av en umiddelbar
mekanisk skade. Se: Ulces.

VULTURE: Rovfugl, gribb, store rovfugl som
lever av døde dyr, kadavre; familiene Cathartidae
i Den Nye Verden og Accipitridae i Den Gamle
Verden. Se: Carrion.
VULUMEN (Volume): Se: vol.
VULVA: Vulva, de ytre hunnlige kjønnsorganer
(genitalier) som består hos kvinnen av de to par
kjønnslepper (labia), klitoris og vaginal åpningen.
V. V.: Forkortelse for: Vice versa, omvendt, motsatt.

VULNERABLE (VU): (1) Sårbar, i stand til å bli
fysisk eller emosjonelt skadet; (2) Angripelig,
utsatt for skade eller angrep; (3) Innen
konservering, et takson som ikke er kritisk i fare
(Se: Critically endangered) eller utsatt for utryddelse (Se: Endangered), men sårbar for å dø ut i
naturen uten spesiell beskyttelse. I henhold til
IUCN (International Union og Concervation of
Nature) og den Røde databokens (Red Data
Book) kategorier, indikerer termen grad av trussel
mot spesifikke arter i naturen, og benyttes for
både fauna og flora. Sårbar refererer til taksa
som er eller er antatt å bli truet i den nærmeste
fremtid, hvis faktorene som er årsaken får
fortsette å virke. Det omfatter de fleste eller alle
populasjonene som avtar i antall pga. overbeskatning, utstrakt ødeleggelse av habitatet
eller andre miljøforstyrrelser. Sårbare omfatter
derfor både taksa der populasjonene er sterkt
redusert i antall og hvis endelige overlevelse ikke
er sikret, men også taksa med populasjoner som
enda er tallrike, men under trussel pga. alvorlige
miljøforstyrrelser i deres utbredelsesområde (Se:
Extinct, Indeterminate, Insufficiently known, Out
of danger, Red data book og Rare).
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W
W: Forkortelse for: (1) Watt; (2) Aminosyren
tryptofan (Trp); (3) Vekt (weight); (4) Uke (week);
(6) Se: Sex chromosomes.
WABBLE (Wobble): (1) Vakle, vingle, sjangle,
rave, å bevege seg slingrete, ustødig fra side til
side; (2) Skjelve, riste, dirre (quaver, tremble,
vacillate); (3) Vaklevoren, ustadig, være usikker
(unsteadiness, waver).
WADDLE (Waggle): (1) Vagge, rugge, vraltende
gange med små steg og gyngene kropp fra side
til side; (2) Bevege seg tungt og klumsete med et
vuggende gangglag.
WADER: Vader, vadefugl (ingen systematisk
gruppe), en rekke arter med nær tilknytning til
vann som vanligvis har lange ben og lang hals
sett i forhold til kroppsstørrelsen. Noen arter er
både vadere og svømmere, for eksempel flamingoene og svømmesnipe (Phalaropus lobatus).
Av vadere kan nevnes tre familier som omfatter
typiske vadere: Flamingoer (Phoenicopteridae),
hegrefamilien (Ardeidae) og ibisfamilien (Threskiornithidae), og lofugler (Charadrii, en underorden av vade-, måse- og alkefugler, Charadriiformes), riksefugler (Rallidae), riksetrane
(Aramus guarauna, typisk vader), storker (Ciconiidae, både vadere og svømmere) og tranefamilien (Gruidae, vadefugler knyttet til våtmark).
WADI: (1) Elveleie, elvedal, ravine, som vanligvis
er tørr untatt i regntiden og som ofte kan danne
en oase (gully); (2) Grunn, ofte skarpt definert
søkk; fordypning i et ørkenlandskap.
WAGGLE: Se: Waddle.
WAGGLE DANCE: Se: Dance language.
WAGTAIL: Linerle, vippestjert (Motacilla alba),
en fugl erlefamilien (Matocillidae).
WAHLUND EFFECT: Innen populasjonsgenetikk, reduksjon i heterozygositeten (dvs. to
forskjellige alleler ved et locus) i en populasjon
pga. subpopulasjonsstrukturen. Et enkelt tilfelle
kan være populasjonen P med allel frekvensene

for A og a, henholdsvis p og q (dvs. p + q = 1).
Splittes denne populasjonen i to subpopulasjoner
P1 og P2 og alle A allelene havner i P1 og alle a
allelene i P2 (kan skyldes drift), da mangler
heterozygotene selv om subpopulasjonene er i
en Hardy-Weinberg likevekt. Se: Hardy-Weinberg
equilibrium og Sympatry.
WALL: (1) Vegg, skillevegg; (2) Forhindring; (3)
Bymur, mur, voll.
WALLACE: Alfred Russel Wallace (1823-1913),
oppdageren av den naturlige seleksjon ved siden
av Charles R. Darwin. Wallace arbeidet i ØstIndia og kom gjennom sine zoogeografiske
undersøkelser fram til teorien om evolusjon via
naturlig seleksjon. Wallace var også ved siden av
zoolog og grunnlegger av zoogeografien,
antropolog, botaniker og geolog. Hans ideer ble
presentert sammen med Darwins i en felles
artikkel fremlagt i London for «The Linnean
Society of London», 1. juli 1858. Darwins teori er
i det minste en Darwin-Wallace teori, eller faktisk
kunne vært kalt «Wallaceisme» istedenfor
«Darwinisme» hadde han vært mer ambisiøs og
mindre generøs når det gjaldt publisering. Se:
Darwin, Charles Robert og Wallaceism.
WALLACE EFFECT (Reproductive character
displacement, Wallace's hypothesis): Wallace
effekt, en seleksjon som styrker den reproduksjonsmessige isolasjon i de sympatriske
områdene mellom artspopulasjoner. Med andre
ord, prosesser som medfører en utvikling og
forsterking av isolasjonen mellom seksuelle
populasjoner som har nådd det biologiske
artsnivå. Det skjer gjennom seleksjon mot
hybrider som har relativt sett dårligere fitness og
dermed reduserer hybridisering og destruktiv gen
flyt. Se: Fitness og Wallace.
WALLACEISM: Wallaceisme, seleksjonsevolusjon, viser til Alfred R. Wallaces egen evolusjonsteori utviklet etter Darwins død og basert på
hans bok (fra 1889) om biologisk evolusjon, kalt
«Darwinism: An exposition of the natural theory
of natural selection with some of its applications».
Boken er et forsvar mot den kritikk som teorien
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om naturlig seleksjon vakte. I boken forsvarer
han August Weismanns (1834-1914) teori om
arv, avviser arv av erhvervede karakterer og
begrepet om seksuell seleksjon som Darwin
hadde stor tiltro til. Wallace trodde at naturlig
seleksjon kunne forklare enhver form og struktur i
naturen, unntatt menneskets hjerne. Var en
struktur uten funksjon eller skadelig, skyldes det
at dens overlevelsesverdi ikke var kjent eller riktig
forstått. Evolusjonsbiologen Georg J. Romanes
(1848-1894) døpte dette «Wallaceism» da
teorien i motsetning til Darwins, fremsatte en ren
teori om naturlig utvalg uten noen supplerende
teorier og dermed ble betraktet som kjernen i
Darwins lære. Wallaces bok la fundamentet til det
som ble det 20. århundres Neo-Darwinisme. Se:
neo-Darwinism og Wallace.
WALLACE'S LINE: Wallaces linje, en hypotetisk
grense som utgjør djuprenna mellom Malukkene
og Filippinene i nord, i sørvest mellom Sulawesi
og Borneo, og som fortsetter mellom Bali og
Lombok, og som dermed deler den orientalske
og den australske dyregeografiske regionen fra
hverandre. Grensen sammenfaller med grensen
mellom to tektoniske plater. Denne hypotetiske
linjen ble foreslått av Alfred R. Wallace da han
observerte at pattedyrene i sørøst Asia var
forskjellige og mer avanserte enn deres
motstykker i Australia. Han antok at det skyldes
at det Australske kontinentet ble oppsplittet fra
Asia før de placentale mer avanserte dyrene,
utviklet seg i Asia. Det medførte at kloakkdyrene
(Monotremata) og pungdyrene (Marsupiala)
kunne leve i Australia, men døde ut i Asia pga.
konkurransen fra de placentale dyrene. Se:
Lydekker's line, Weber’s line og Wallace.
WALNUT: Valnøtt, ekte valnøtt (Juglans regia),
løvfellende tre i valnøttfamilien (Juglandaceae)
som er særlig kjent for de velsmakende valnøttene. Valnøtt har vært dyrket svært lenge,
men det opprinnelige utbredelsesområdet er
usikkert. Man antar at valnøtt opprinnelig vokste
på Balkan, i Tyrkia, nordlige Iran, Sentral-Asia,
Himalaya og Kina. Arten er naturalisert i Sør- og
Vest-Europa inkludert middelhavsøyene nordover
til Storbritannia, men dyrkes i tempererte
områder over hele verden. Det er påvist at
bladene på valnøttreet inneholder kjønnshormonet progesteron. Valnøtter ble funnet i
Osebergskipet.

WANDERING: Se: Vagile.
WANE: (1) Dale, svinne, avta i antall, fase,
intensitet, grad, størrelse eller utstrekning; (2)
Minke, bli mindre kraftfull, lysende eller strålende,
f.eks. månens belyste, synlige overflate (dim,
dwindle); (3) Fjære, ebbe (ebb); (4) Forfall, gradvis svekkelse, nedgang i inflytelse, makt eller
potens; (5) Det å nærme seg enden.
WANNESS (Wan): (1) Blek, blekhet på grunn av
dårlig helse, utmattelse (pallid, pallor, sickly); (2)
Mangel på vitalitet, livskraft, svakelig, svak
(feeble); (3) Dempet, dunkel, matt (dim, faint); (4)
Matt, sløv og treg (languid).
WARBLE: (1) Sang, musikalsk trille, slå triller,
synge, pen, høy sang hos fugl (men dårlig
definert da tonene kontinuerlig forandres) (Se:
Warble tone); (2) Bremsebyll, bremselarve, oksebremse (Se: Warble fly); (3) Knute, kul.
WARBLE TONE: Trillende lyd, tone der frekvensen varierer periodisk mange ganger per
sekund over et lite frekvensområde. En oscillator
kan produsere en slik trille.
WARBLE FLY: Brems, insekter (parasittoider) i
familien Oestridae; fluer (Brachycera) som sammen med mygg (Nematocera), utgjør tovingene
(Diptera). Bremsene omfatter følgende delgrupper: Nesebremser (Cephenemyiinae og Oestrinae), hudbremser (Oestromyiinae og Hypodermatinae) og magebremser (Gasterophilinae og
Cobboldiinae).
WARM-BLOODED (Warm-bloodedness): Se:
Homoiothermic.
WARM FRONT: Varmfront, grensen mellom en
varm luftmasse når denne siger over en kaldere
luftmasse som sakte oppløses. En varmfront
utgjør en markert temperaturgradient i atmosfæren. Varmfrontens vinkel er ofte meget liten
(<1o) slik at det karakteristiske været som medfølger en varmfront, kan strekke seg over store
avstander.
WARM MONOMICTIC LAKE: Innsjø om vinteren
der temperaturen aldri faller under +4 oC. Se:
Cold monomictic lake.
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WARM TEMPERATE ZONE: Varmtemperert
sone, omfatter området mellom breddegradene
34o - 45o på begge halvkuler.

Svulst, kul eller utvekst som ligner en vorte på
huden til et dyr (eller plante); (3) Ufullkommenhet,
lyte, defekt eller vansiring (defect, imperfection).

WARNING BEHAVIOUR (Alarm behaviour,
Alarm response): Varseladferd, alarmrespons,
den adferden et byttedyr har når det observerer
et rovdyr for derved å varsle andre individer om
trusselen, eller den umiddelbare respons på
enhver stimulus som truer en organisme. Det
vanligste er bruk av lyd- eller visuelle signaler,
f.eks. vokale eller som resultat av å trampe i
bakken. Slike varselslyder er ofte vanskelige å
lokalisere for en predator. Kjemiske varselssignaler (alarmsubstanser) forekommer også,
spesielt hos fisk eller sosiale insekter (Se:
Pheromone). Slik varsel- eller alarmadferd er
regnet som klassiske eksempler på altruisme,
fordi giveren ikke har noen fordel av varselet han
gir de andre, snarere tvert imot, da han på denne
måten påkaller en eventuell predators oppmerksomhet. Fysiologisk medfører en slik alarmrespons frigivelse av stresshormoner som øker
den sympatiske nerveaktiviteten som igjen øker
hjerte- og pustefrekvensen, og nedbrytingen av
glykogen som frigir energi. Se: Alarm signal,
Altruism, Resistance response og Sound production.

WASP: Veps, stikkveps i vepsefamilien Vespidae
innen veps (årevinger, Hymenoptera). De vanligste artene er: Norsk veps (Dolichovespula
norwegica), tysk veps (Vespula germanica) og
jordveps (common wasp, Vespula vulgaris). En
annen karakteristisk art er den største av artene,
geithamsen (hornet, Vespa crabro).

WARNING COLOURATION (Aposematic colouration, Conspicuous colouration, Proaposematic colouration): Varselfarge, vernefarge,
generelt de iøynefallende, tydelige og skrikende,
farger som dyr benytter for å være lett å kjenne
som en advarsel til en potensiell predator om sin
farlige, usmakelige eller giftige, kropp. På den
måten får varselfargen en beskyttende funksjon.
Vernefarger er imidlertid også utviklet hos
harmløse dyr, dvs. en falsk varselsfarge (Se:
Batesian mimicry). Se: Aposematic, Mimicry,
Pseudoaposematic og Sematic.
WARREN: (1) Viltgård, autorisert område eller
sted for å holde småvilt; viltjakt innen et slikt
område; (2) Område der kaniner avles; nettverk
av kaninganger og huler. Warraner, oppdretter
(spesielt av kaniner); (3) Tettbefolket distrikt eller
område; bygning.
WART: (1) Vorte (verruca vulgaris), hornaktig
hardt fremspring på huden hos pattedyr (skyldes
forskjellige virusinfeksjoner, papillomavirus); (2)

WASTAGE: (1) Svinn, spill, tap ved bruk, forråtnelse, lekasje eller slitasje; (2) Tap på grunn
av sløsing (wastefulness); (3) Avfallsstoff, spillprodukt, noe som er kastet (waste material).
WASTE: (1) Ubebodd, øde, ødemark, ødslig,
legge øde; (2) Udyrket, ubrukt, villmark, ubebodd
og ukultivert land; gold og ufruktbar (barren);
ørken (desert); (3) Sløsing, sløse, sløse bort,
ødsle med, forøde, kaste bort eller det å være
bortkastet (f.eks. et talent); (4) Ødelegge, ødelagt
område, bygning eller by; ruin; (5) Ufordøyde
levninger, matrester som fjernes fra kroppen;
ekskrement (excrement), kloakk (sewage); (4)
Tap gjennom kroppslig forfall; gradvis tap eller
reduksjon gjennom bruk, slitasje eller nedbrytning; forråtnelse (decay); (5) Materiale fra
mekanisk og kjemisk forvitring av land (weathering) som til slutt sedimenteres i vann; (6) Avfall,
avfalls-, avfallsstoff, boss, skrap, søppel
(garbage, rubbish, scrap, trash), enhver uønsket
substans, materiale eller unyttig rest (fast, væske
eller gass) som er et biprodukt fra en produksjonsprosess (spill, spillprodukt, spillvann, svinn)
som ikke kan utnyttes eller som ikke har noen
spesiell nytte for systemet eller organismen som
produserte det. Avfallet må derfor på en eller
annen måte, deponeres eller ødelegges. Slikt
avfall kan man gruppere på forskjellige måter,
etter opphav (f.eks. klinisk avfall, fast husholdningsavfall, industrielt avfall, atomavfall eller
jordbruksavfall), form (f.eks. flytende avfall, fast
avfall, gassavfall, slamavfall eller pudderavfall),
egenskaper (f.eks. giftig avfall, reaktivt avfall, surt
avfall, basisk avfall, flyktig avfall, karsinogent
avfall eller inert avfall, avfall som ikke reagerer
fysisk, kjemisk eller biologisk, dvs. ikke
forurensende under normale betingelser) eller
basert på en eller annen kategorisering som
spesialavfall, husholdningsavfall eller industri-
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avfall. Til giftig avfall regnes avfall som kan
nedsette helsetilstanden eller forårsake skade
eller død på dyr og mennesker eller som kan
forurense eller kontaminere vannforsyninger.
Farlige egenskaper som medfører at avfall er
vanskelig å deponere eller ødelegge, er at det er
eksplosivt, brennbart, gir fra seg brennbare
gasser, oksiderende, giftig (umiddelbart eller etter
en tid), infeksiøst, etsende, kjemisk irriterende
eller meget reaktivt. Klinisk avfall refererer til lik,
vev fra mennesker, ekskresjoner, medisinske
produkter, svabere, avføring og kloakkavfall.
Avfall kan deponeres på stedet der det ble
produsert, på søppeldynger eller behandles på
en eller annen måte (biologisk, fysisk eller
kjemisk). Biologisk behandling kan bare benyttes
på organisk, flytende avfall og er basert på enten
aerobe eller anaerobe prosesser. Kjemisk
behandling omfatter en rekke teknikker som
f.eks. å gjøre avfallet uløselig, redusere eller
fjerne giftigheten (f.eks. oksidere cyanider) eller
nøytralisere avfall som er sterke syrer eller baser.
Fysisk behandling omfatter metoder som f.eks.
sedimentering, filtrering, flotering, fordampning,
destillering, pulverisering, fiksering (innkapsling
og forsegling), deponering (i grotter), dumping i
havet, forbrenning, resirkulasjon eller kompostering. Produksjon av stoffer som gir farlig eller
uheldig avfall, bør minimaliseres, og hvis mulig
bør avfallet gjenvinnes for produksjon av samme
produkt, andre produkter (sekundære materialer)
eller hvis det er brennbart, utnyttes som
brennstoff. Hvis ikke noe av dette er mulig, må en
endelig deponering forårsake minst mulig naturog miljøskader.
WASTE HEAT: Spillvarme, varmen som normalt
havner i naturen og miljøet etter industrielle
produksjonsprosesser, f.eks. varmtvann fra kjølesystemet i kraftstasjoner som strømmer ut av
anlegget. Slikt vann kan ha en temperatur 10 15oC over omgivelsestemperaturen. Desto
høyere temperaturen i spillvarmen er jo større er
sjansen for at den kan nyttes til oppvarming av
f.eks. boliger eller drivhus.
WASTELAND: Ødemark, ødeland, ørken, landområde som ikke utgjør noen menneskelig
naturressurs.
WASTE PRODUCT: Avfallsprodukt, spillprodukt,
ethvert produkt fra metabolismen som ikke

utnyttes videre i metabolske prosesser og derfor
utskilles fra kroppen, f.eks. galle, karbondioksid
og nitrogenholdige stoffer som urin.
WASTE WATER: Brukt vann, avløpsvann, fellesbetegnelse for alt vann som har vært brukt enten
det er forurenset eller ikke.
WATER: (1) Enhver av vannets mange former,
flytende, gass (damp) eller fast (is); (2) Jordens
hav (oseaner), en vannmasse eller en strekning
med vann, f.eks. en sjø, innsjø, dam, elv, bekk
(lake, pond, river, tributary, sea), eller tidevann
(tide); (3) Kilde, kildevann, naturlig forekommende mineralvann; (4) Væske, vann normalt
sekrert av kroppen (spytt, svette, tårer, urin), eller
en unormal væskeopphopning i kroppen som
resultat av skade eller sykdom (ødem); (5)
Drikkevann, vann tilført husholdninger (og
industri) gjennon kommersielle vannledningsnett
(water supply); (6) Blande med vann; løsning av
en spesifisert substans i vann; (7) Spe ut, tynne
ut, svekke med vann; (8) Vannfarge (water
colour); (9) Fostervann, vannet som embryoet
eller fosteret befinner seg (amniotic fluid); (10)
Vann, vann-, -vann, vannmasser (H2O), en
fargeløs væske med en relativ tetthet på 1,000
ved 3,98oC (dvs. is flyter på vann; vannmasser
omrøres) og kokepunkt på 100oC, den mest
utbredte og brukte kjemiske forbindelse på
jorden. Is og snø er frosset vann, vanndamp er
vann som gass. Det finnes 17 forskjellige former
for is avhengig av isens trykk og temperatur, der
den vanligste form er heksagonal is. I gassfase
består vann av enkle H2O molekyler der vinkelen
på H-O-H, er 104,5o, avstanden O-H er 96
pikometer og der O molekylet har to ledige
elektronpar. Vann er et polart molekyl da
oksygen er mer elektronnegativt enn hydrogen
(mellom to vannmolekyler dannes en hydrogenbinding, O-H…O), vann er derfor et spesielt godt
løsemiddel for polare kjemiske forbindelser).
Vannets
trippelpunkt
definerer
temperaturskalaen da 273,16 K er lik 0,01oC (som er mer
nøyaktig enn en definisjon der isens smeltepunkt
er satt til 0oC og kokepunktet til 100oC). Oksygen
og hydrogen har flere isotoper hvor alle
forekommer i vann (den mest alminnelige er
1
H216O; tungtvann er 2H216O; vann kan også ha
andre molekyl kombinasjoner som H8O4). De
store forekomstene av vann er en av planeten
jordens viktigste karakteristikker, og medfører at

832

jorden er forskjellig fra alle andre planeter i vårt
solsystem. Dessuten er fordelingen og sirkulasjonen av vann en av de viktigste faktorene for
jordens klima. Variasjonene i temperatur og trykk
i jordens atmosfære og overflate, får vann til å
skifte mellom en fast (is), flytende (vann) og
dampfase (gass). Vann utgjør også en betydelig
del av miljøet og organismene selv (ca. 90 %
eller mer av cellene), og representerer
hovedmediet hvori alle fysisk-kjemiske prosesser
foregår i levende organismer. Fordelingen av
vann på jorden omfatter havene (volum 1 350 x
106 km3, dvs. 97,3 % av den totale vannmengde
befinner seg i havene), isbreer (volum 29 x 106
km3, dvs. 2,1 %; nesten alt ferskvann
forekommer på kontinentene som isbreer på og
ved polene), vannførende jordlag (volum 8 x 10 6
km3, dvs. 0,6 %; disse lagene omfatter mer vann
enn elver og ferskvann tilsammen), ferskvann og
elver (volum 0,1 x 106 km3), jordfuktighet (volum
0,1 x 106 km3), atmosfæren (volum 0,013 x 106
km3) og biosfæren (volum 0,001 x 103 km3). Mer
enn 41 000 km3 vann returnerer hvert år til havet
fra land og balanserer i mengde den
atmosfæriske gassmengde som vender tilbake til
land fra havet gjennom fordampning. Vannet i
havet er i konstant bevegelse, som f.eks.
Golfstrømmen som fører en vannmengde på ca.
74 millioner m3 per sekund ved 38oN lengde og
har derved fundamental betydning for klimaet og
været i de vestre deler av Europa (mengden er
ca. 50 ganger mer enn alle elver og grunnvannsbevegelser på jorden; Se: Temperature). Det er
enorme forskjeller i mengden vann som befinner
seg i atmosfæren som damp eller i kondensert
fase. Ved lav høyde i tropene, kan mengden
utgjøre noen få prosent, mens den i de kalde
deler av stratosfæren kan utgjøre så lite som
noen få deler per million. Havene og atmosfæren
utgjør imidlertid bare et tynt, lite lag på jorden;
jordens radius er 6 380 km så avstanden fra
havbotnen til troposfærens høyeste lag, utgjør
bare en halv prosent av planetens radius. Ved
siden av vannets betydning for vær og klima
gjennom nedbør, fuktighet og fordampmning, har
vann også stor betydning for den atmosfæriske
kjemi. Dessuten er alle vitale aktiviteter hos
organismene basert på vann i en eller annen
form. Enhver forandring i tilgjengeligheten på
vann i de akvatiske og terrestriske økosystemene, har fundamental innflytelse på det
levende livet, spesielt fordelingen av nedbør over

året. Ørkener har 25 cm eller mindre nedbør per
år, gressområder og åpne skogsområder 25 - 75
cm, tørrere skog 75 - 125 cm og fuktige skoger
(regnskoger) over 125 cm. Vannets syklus gir ca.
9 000 km3 vann tilgjengelig for mennesket på
verdensbasis som er nok til ca. 20 milliarder
mennesker, men pga. den ujevne fordelingen av
det brukbare vannet, er det store lokale
variasjoner i tilgjengeligheten av vann for
mennesket. For eksempel har Island et vannoverskudd på ca. 68 500 m3 per person per år,
mens det i Bahrain praktisk talt ikke er tilgjengelig
friskt vann (de må avsalte sjøvann). Også
mengden vann som benyttes varierer mye
mellom land, f.eks. bruker U.S.A. per person i
gjennomsnitt ca. 70 ganger mer enn personer fra
Ghana. I Norge faller det i gjennomsnitt 1 400
mm nedbør i året, det tilsvarer ca. 300 m3 vann
per innbygger. 12 % av Norges areal er dekket
av sjøer, elver, våtmark og myrer. Norge har 144
vassdrag med utløp i havet, med et nedslagsfelt
på mer enn 200 m2. De 4 000 nordligste innsjøene i Europa, ligger i Norge og også de fire
dypeste innsjøene (Hornindalsvatnet, Salsvatnet,
Tinnsjøen og Mjøsa), dessuten har Norge mer
enn 500 fosser med et konsentrert fall på over 20
meter. I Norge forekommer 38 fiskearter, ca. 15
% av Norges blomster og bregneplanter, ca. 30
% av fugleartene, 6 arter landpattedyr, 5
amfibiearter i ferskvann eller våtmarker i Norge.
Globalt sett er jordbruket hovedforbruker av vann
(73 % går til dette formålet), og ca. 3 millioner
km2 land er kunstig overrislet, et areal som øker
med ca. 8 % hvert år. Hovedkilden til ferskvannet
på jorden er nedbøren, mens vannmangel
avhjelpes ved å bygge dammer for vannlagring
(og kraftproduksjon) og ved å hente opp grunnvann. Vann er imidlertid blitt i økende grad en
minimumsfaktor ettersom befolkningen, jordbruket og industrien vokser. Vannkvaliteten er
også blitt dårligere og det er allerede akutt
vannmangel mange steder i verden. Fuktigheten
(humidity) refererer til mengden vanndamp
oppløst i luft (dvs. atmosfæren; absolutt fuktighet
refererer til den aktuelle mengde vanndamp per
volumenhet luft, relativ fuktighet refererer til den
prosentvise del som er til stede i relasjon til den
mengden som gjør luften vannmettet under
normale betingelser), og er vanligvis høy om
natten og lav om dagen. Dugg (dew), tåke (fog)
og dis (mist) er kondensert vanndamp.
Fuktigheten modifiserer også effektene av
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temperatur og lys, og kan derigjennom også
regulere dyrs aktiviteter. Ved siden av lys og
temperatur, er vann den viktigste miljøfaktor i
reguleringen av utbredelsen av organismene og
deres aktiviteter. Dette fordi vann har en del
unike egenskaper som spiller avgjørende rolle for
de metabolske prosessene, som f.eks.: (a)
Universelt løsemiddel (vann har en bemerkelsesverdig evne til å løse stoffer, både uorganiske og
organiske substanser, som næringsstoffer, og
kan derved holde disse i oppløsning i cellenes
protoplasma. Oksygen, karbondioksid og andre
biprodukter av cellenes metabolisme, fraktes ved
hjelp av vann til de forskjellige delene av
kroppen. På grunn av vinkelen har vannmolekylet
et permanent dipolmoment i tillegg til sterke
hydrogenbindinger og en høy dielektrisk konstant, som gjør som tidligere nevnt, vann til et
meget effektivt løsemiddel for både polare og
ioniske substanser. Stoffer i vandig løsning er
oftest sterkt hydrerte), (b) varmekapasitet (vann
kan lett holde på varme og dermed frakte varme
til forskjellige deler av kroppen. Dessuten har
denne varmekapasiteten fundamental betydning
for faunaen og vegetasjonen i forskjellige
samfunn, fra akvatiske til ørkensamfunn. Vann
hjelper også til å holde en stabil temperatur hos
organismene gjennom vannets høye fordampningsvarme), (c) latensvarme (vannets latente
varme har stor betydning for organismesamfunnenes overlevelse og økologi. Begrepet
refererer til mengden energi som kreves for å
overføre faste stoffer til flytende, flytende til
gassform uten å gjennomløpe andre forandringer. Det at vann har et høyt frysepunkt og er
tyngst ved 4oC, lettest i frosset tilstand (dvs. is
som er mindre eller lik 0oC) er av fundamental
betydning da det medfører at det kaldeste laget
legger seg oppå vann slik at innsjøer og havene
ikke bunnfryser i den kalde årstiden), (d)
varmeledning (vann har den høyeste varmeledningsevnen blant flytende stoffer, noe som
holder en jevn temperatur i organismene), (e)
gjennomskinnelighet (vann er gjennomsiktig og
lys kan derfor trenge inn i vannmassene, denne
gjennomsiktigheten er avhengig av mengde oppløste partikler og vanndybden som absorberer lys
avhengig av lysets bølgelengde), (f) overflatespenning og viskositet (vann har den høyeste
overflatespenning til sammenligning med andre
flytende stoffer. Dette er viktig for dannelsen av
bl.a. vakuoler og vanndråper i cellene og for å

dempe fysiske påkjenninger fra omgivelsene, og
for jordens evne til å holde på vann (kapillært
vann i porerommene og hygroskopisk vann på
partikkeloverflatene). Viskositeten øker ved
avtagende temperatur, og også evnen til å
oppløse oksygen. Organismenes evne til
osmoregulering er avgjørende for de fysiologiske
prosessene, her spiller vann en avgjørende rolle.
I akvatiske økosystemer er vann i overskudd, det
medfører at i ferskvann er den osmotiske
konsentrasjonen i blodet større enn i omgivelsene (dvs. hypertonisk) slik at vann trenger
inn i kroppen, mens i marine miljøer er den
osmotiske konsentrasjonen lavere i kroppsvæskene enn i omgivelsene (hypotonisk), det
medfører vanntap i slike miljøer), (g) ionetransport (en viktig og essensiell egenskap i all
biologisk kjemi. Rent flytende vann er svakt
dissosiert i H3O+ og OH- ved selvionisering (H2O
 H+ + OH-), dvs. at ethvert stoff som øker
konsentrasjonen av det positive ionet er en syre,
mens økning av det negative, gir en base. Ionetransport i vann er spesielt basert på det
fenomen at enkelte stoffer er vannelskende (Se:
Hydrophilic), andre vannskyende (Se: Hydrophobic), og (h) den sterke absorbsjonen (i den
infrarøde del av spekteret) og vannets
gjennomskinnelig for synlig lys og lys nær den
ultrafiolette stålingen, er en annen egenskap med
vannet av fundamental betydning for planeten
jorden. Det medfører at solstråling kan nå jorden
om dagen, men begrenser utstrålingen av den
langbølgede infrarøde strålingen om natten og
derfor et raskt varmetap. Det medfører at vanndampen i atmosfæren begrenser temperaturforskjellene mellom dag og natt på jorden.
Organismene indre miljø reguleres på forskjellige
måter gjennom utskillelse av vann eller salter. De
som kan leve bare innen en begrenset variasjon i
saltholdighet, kalles stenohaline, de som tolererer
store variasjoner i saltholdigheten, kalles
euryhaline. I terrestriske økosystemer har
organismene utviklet forskjellige mekanismer for
å redusere vanntapet, som f.eks. ved bruk av
vannreservoarer, hudstrukturer, gjemme seg ved
f.eks. å grave seg ned i jorden eller redusere
aktiviteten i de tørre periodene (Se: Aestivation).
Med tanke på vannets betydning som drikkevann
og som problem hvis det er forurenset, studeres
både vannets kjemiske, fysiske og biologiske
egenskaper. Når det gjelder de kjemiske egenskapene: (a) surhet (pH), et mål på hvor surt eller
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basisk vannet er. Naturlig vann har en pH fra 6 8, mens forurenset vann kan ha pH verdier fra 1 13 og må derfor nøytraliseres til pH 7 (Se: pH),
(b) hardhet, en egenskap som forhindrer såpe og
skumme skikkelig. Hardhet til vann måles ut fra
kalsium ionekonsentrasjonen (Ca2+) og magnesium
ionekonsentrasjonen
(Mg2+),
som
vanligvis forekommer i vannet som henholdsvis
kalsiumkarbonat (CaCO3) og magnesiumsulfat
(MgSO4). Blir hardheten for høy kan disse
stoffene utfelles fra vannet og ødelegge
installasjoner (Se: Hardness), og (c) oppløst
oksygen, i den forbindelse, kjemiske og biologiske oksygenbehov som er av stor betydning
for de biologiske systemene (Se: Oxygen). Når
det gjelder de fysiske egenskapene: (a)
Turbiditet, indikasjon på tilstedeværelsen av fine
kolloidale partikler slik som silt eller bakterier (Se:
Silt og Turbidity), (b) farge, som vanligvis skyldes
oppløste stoffer i vannet fra myrområder (Se:
Colour og Peat), (c) smak og lukt, som skyldes
oppløste faste stoffer eller gasser. Enkelte stoffer
kan gjøre vannet udrikkelig helt ned til konsentrasjoner så lave som 1 g per liter vann. Gasser
kan være av biologisk opphav og stamme fra
bakterier eller algers virksomheter på avfall og
vannforurensninger (Se: Taste og Odour), og (d)
temperatur, som har direkte virkning på mengde
oppløst oksygen i vannet, dvs. desto høyere
temperatur jo mindre oksygen kan vannet holde
på i løsning noe som kan medføre alvorlige
biologiske konsekvenser (Se: Temperature). Når
det gjelder de biologiske egenskapene kan
nevnes organismene i vannet, deres mangfold og
mengde som gir en god indikasjon på vannets
biologiske helsetilstand.
Det er utviklet en
biologisk indeks som benyttes til å klassifisere
vannkvalitet; andre tester finnes for å påvise gitte
grupper av mikroorganismer (alger og bakterier),
spesielt bakterien Escherichia coli som angir grad
av tilstedeværelse av kloakkavfall. Se: Stratification (of lakes).
WATER ANALYSIS: Vannundersøkelse, vannanalyse, det skjelnes i hovedtrekk mellom fysisk,
kjemisk og biologisk (mikrobiologisk) vannanalyse. Se: Water.
WATER BALANCE: Vannbalanse, forholdet
mellom mengde vann som går inn i et system og
det som går ut av systemet (f.eks. et område eller
et legeme), og som angir om vannbudsjettet er i

balanse eller ikke. Forholdet baseres på en
beregning av tilsiget (opptaket), lagringen og
avløpet (utskillelsen) av vann i et gitt område
(eller legeme) i en gitt tidsperiode. Innen meteorologi refererer vannbalanse til den sykliske
bevegelse av vann mellom atmosfæren og jordoverflaten, sett i global målestokk. Innen
avfallsdeponering omfatter vannbalanse det å
beregne mengde avløp som lekker ut fra et
søppeldeponeringsanlegg (og dermed områdets
evne til å motta mer avfall). Søppeldynger har sin
egen mer eller mindre komplekse hydrologiske
syklus, tilsvarende et lokalt subsystem av den
hydrologiske syklus i det større omgivende
området. En vannbalanse er et samspill mellom
en rekke faktorer, som de atmosfæriske
prosessene relatert til fuktighet (Se: Precipitation,
Evaporation og Humidity) og de terrestriske
prosessene relatert til vannets forløp over og i
jorden (Se: Evapotranspiration). Samtidig omfatter vannbalansen også fenomener knyttet til
havstrømmer og sjøtemperaturer. Se: Fluid,
Liquid og Water budget.
WATER BEARS: Bjørnedyr, små (0,1 - 1,2 mm)
organismer i dyrerekken Tardigrada som omfatter
ca. 1 220 arter av rovdyr eller parasitter som
forekommer i alle miljøer som er omgitt av
vannhinner. En del artene kan gå inn i
dvaletilstander (kryptobiose) og tåle ekstreme
påkjenninger (oppvarming til 150oC, nedfrysning
til -253oC, og overleve høy radiaktivtet, vakuum
og trykk opptil 6 000 atmosfærer. De kan være i
dvaletilstand i opptil 10 år.
WATER BLOOM (Algal bloom): Algeoppblomstring, vannforurensning som skyldes hurtig oppkomst av store mengder mikroskopiske fytoplankton, spesielt blågrønnbakterier (cyanobakterier, tidligere kalt blågrønnalger) som kan gi
et farget skum på vannoverflaten. Se: Bloom.
WATERBORNE: (1) Flytende på eller opplagret i
vann (afloat); (2) Vannbåren, som er fraktet eller
overført via vann, f.eks. infeksiøse sykdommer
forårsaket av patogene mikroorganismer (parasitter) som smitter via å drikke vann, bade i vann,
vaske med vann eller ete mat eksponert mot
kontaminert vann (waterborne diseases). WHO
anslår at 3,6 % av alle sykdommer i verden
skyldes vannbårne sykdommer, som også forårsaker også ca. 1,5 millioner dødsfall per år.
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WATER BUDGET: Vannbudsjett, et mål på det
vannet som går inn og ut av et område eller
region, inkludert nedbør, avrenning og fordampning (og lekkasjer eller andre faktorer av
interesse, som f.eks. dugg, ablasjon og
evapotranspirasjon). Se: Water balance.
WATER CAPACITY: Vannkapasitet, den mengde vann et gitt jordvolum kan holde på under
tyngdekraftens påvirkning, vanligvis uttrykt i % av
jordvolumet.
WATER CONSUMPTION: Vannforbruk, vannkonsum, mengden vann som hentes ut fra de
tilgjengelige vannressursene og blir brukt uansett
formål (og i hvilken tilstand eller tid det returneres
til en annen vannkilde eller atmosfæren). Per
capita vannforbruk er lik den mengde vann som
benyttes i et område delt på antall mennesker
som bebor området; det totale årlige vannforbruk
i Norge sett i forhold til folketallet, er rundt 50 000
l per person.
WATER-COURSE: (1) Vassdrag, en sammenhengende vannstrøm (vassdragssystem) som
kan bestå av isbreer, elver, bekker (glaciers,
creeks, brooks, rivers, tributaries) og sjøer
(lakes), og som munner ut i et definert punkt
(vanligvis i havet); (2) Naturlig eller kunstig kanal
der vann strømmer, for f.eks. til drenering eller
irrigasjon av land.
WATER CYCLE: Se: Hydrological cycle.
WATERED: (1) Skvettet på eller bløtgjort med
vann; (2) Fortynnet, vannet ut med vann; (3)
Forsynt med vann; (4) Markert med bølgende
linjer tilsvarende dem på vann.
WATER EQUIVALENT: (1) Vann ekvivalent,
vanndybden som resultat av smeltingen av en gitt
mengde snø eller is, dvs. vann ekvivalenten av et
snøfall er lik mengden nedbør tilsvarende
snøfallet; (2) Mengden vann som har samme
numeriske varmekapasitet som et gitt legeme,
dvs. verdien lik produktet av legemets masse og
dets spesifikke varmekapasitet. (Se: Specific
heat capacity).
WATERFALL: (1) Vannfall, foss, et sted langs et
elveprofil der vannet faller mer eller mindre
vertikalt fra en høyde. En foss angir en knekk i et

elveforløp. Knekken vil sagte bevege seg
oppover i elveforløpet på grunn av erosjon over
knekkpunktet, ofte forårsaket av en geologisk
formasjon som elven krysser (cascade); (2) Noe
som ligner et vannfall; kunstig vannfall.
WATER GAUGE: Vannmerke, en vertikal målestav satt ned i en elv eller innsjø for å måle
vannstanden i forhold til et fastpunkt, eller for å
indikere væskehøyden i en dampkjele.
WATERLOGGING: Forsumpning, metning av
jord- eller torvmarker pga. høy grunnvannstand,
kraftig nedbør eller dårlig drenering.
WATER MASS: Vannmasse i havet som kan
karakteriseres ved sin fysiske og kjemiske egenskaper i f.eks. temperatur, dybde, bevegelse,
saltholdighet og isotopiske forhold; eksempler er:
Antarktiske bunnvann (AABW), Nord-Atlantiske
dypvann (NADW) og det Sirkumpolare dypvann
(CDW).
WATER MEADOW (Flood meadow): Landområde, ofte gressbevokst, langs en elv eller
bekk som periodisk oversvømmes.
WATER PLANTS: Vannplanter, planter som
vokser helt neddykket eller har blader som flyter
på vannoverflaten; omfatter fem livsformgrupper:
(a) Isoetider (kortskuddsplanter; f.eks. stivt
brasmegras), (b) elodeider (langskuddsplanter,
f.eks. tusenblad og vasspest), (c) nymphaeider
(flytebladsplanter, f.eks. gul nøkkerose), (d)
lemnider (frittflytende planter, f.eks. andemat), og
(e) kransalger (f.eks. grønnalgene Chara og
Nitella). Siv vegetasjon (helofytter) regnes ikke til
vannvegetasjonen.
WATER POLLUTION: Vannforurensing, kontaminering av vann; påvirkning av vannmasser som
endrer deres fysiske, kjemiske eller biologiske
egenskaper i uønsket retning. Vannforurensninger kan skyldes en rekke årsaker, f.eks.
avrenning fra jordbruket (gjødsel), husholdninger
og byer (kloakk), søppeldynger, avfallshauger
eller den kjemiske industrien, og kan inneholde
en rekke uheldige kjemikalier som f.eks. forsfater,
nitrater, asbest, kvikksølv, bly, svovel, svovelsyre, oljer, petrokjemikalier, kaustisk soda og
PCB (polyklorinerte bifenyler). Se: Water.
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WATER POWER: Vannkraft, latent energi (foss,
vannkraftmagasin) eller energi produsert fra
vekten av fallende eller strømmende vann som
benyttes som kraft til å drive maskiner eller
strømgeneratorer som produserer elektrisitet.
Vannkraft er en fri, fornybar ressurs for
energiproduksjon basert på vann løftet opp
gjennom fordampning og som faller ned pga.
gravitasjonen, og har vært utnyttet gjennom
århundrer i de fleste land. Moderne utbyggingen
av vannkraft krever ofte store investeringskostnader i form av dammer og kraftstasjoner, og
ofte også vanntuneller, og kan ha en begrenset
levetid ut fra en sakte oppslamming bak vannmagasinet.
WATER PURIFICATION: Vannrensing, fjerning
av uønskede, skadelige stoffer fra vann, som kan
være biologiske forurensninger, suspenderte
stoffer, farlige kjemilalier eller oppløste gasser.
Drikkevann er normalt renset og desinfisert for
menneskelig konsum. Rensemetodene benyttet
kan omfatte filtrering, sedimentering og destillering, og biologiske prosesser som sandfiltrering
og bruk av biologisk aktivt karbon eller kjemiske
prosesser som klorinering, flokkulering og
ultrafiolett stråling. Standarden for vannkvalitet
settes av staten eller er basert på internasjonale
standarder. Se: Flocculate.
WATER QUALITY: Vannkvalitet, de biologiske,
fysiske, kjemiske og radiologiske kvaliteter som
kreves av vannet i relasjon til de behov
mennesker, dyr og økosystemer har for rent
vann. Både overflate- og grunnvann som benyttes i husholdninger, må følge visse internasjonalt aksepterte standarder som møter visse
krav som er organisk observerbare (farge, turbiditet, smak, lukt, etc.), fysisk-kjemiske (klorider,
sulfat, kalsium, magnesium, aluminium, oppløst
oksygen, pH, ledningsevne, etc.), uheldige i
større mengder (nitrat, ammoniakk, fluorider,
fenoler, jern, mangan, kobber, sink, etc.), giftige
(arsenikk, kvikksølv, bly, kadmium, nikkel,
antimon, pesticider, etc.) eller mikrobiologiske
(coliforme bakterier, streptokokker, etc.). For
giftige faktorer har en beregnet maksimalnivåer
som ikke må overstiges, mens en for andre
faktorer har kun anbefalte maksimumsnivåer.
WATER REPELLENT: Se: Hydrophobic.

WATERSHED: (1) Vannskille, høyde som deler
et nedbørsfelt i to eller flere adskilte elvesystemer; (2) Det totale nedslagsområdet som
dreneres av eller gir vann til en elv, innsjø eller
annet vannmagasin.
WATER TABLE (Water level): (1) Grunnvannsspeil, den horisontale øvre grensen av den
delen av jordbunnen som er fullstendig vannmettet; under grunnvannpeilet er alle tomrom i
jorden vannmettet mens det over forekommer
åpne, luftfyllte porer. Grunnvannsspeilet representerer det nivået der trykket fra grunnvannet er
lik atmosfæretrykket. Grunnvannsspeilets høyde
varierer over sesongen og med nedbørsmengdene, men er også avhengig av fordampningsforholdene og avrenningsforholdene. Grunnvannsspeilet kan nå overflaten enkelte steder og
kan da sees som en kilde, oppkomme. Generelt
varierer grunnvannsspeilet basert på topografien
og forholdet mellom jordens innhold av vann og
vanntapet, som kan også forårsakes av menneskets boring etter grunnvann. Ekvipotenslinjen
(water table contour) er linjen som forbinder alle
punkter der grunnvannpeilet har samme høyde
over et gitt nullnivå; (2) Takskjegg, den delen av
tak kanten eller listverket langs en bygning som
fjerner regnvann fra husveggen.
WATER VAPOUR: Vanndamp, (usynlig) luftfuktighet, dvs. vann som frekommer i gassfase i
atmosfæren; en uavhengig gass i varierende
mengder i atmosfæren med et gasstrykk fra 5 til
30 millibar. Forekomsten av vanndamp i atmosfæren er forutsetningen for presipitering, vanndamp som kondenseres til dugg og skyer og
utfelles i form av flytende vann eller nedbør, regn.
Vanndampmengden i luften er en essensiell
faktor for værforholdene da den har en viktig rolle
i jordens varmebalansemekanismer fordi vanndamp sammen med karbondioksid, danner en
form for globalt teppe som forhindrer varmetap
gjennom utstrålingen fra jorden. Var det ikke for
vanndamp og karbondioksid, ville temperaturen
på jorden være betraktelig kaldere. Se: Humidity.
WATER WAVE (Wind wave): Vannbølge, havbølge, båre, innen væskedynamikk, bølger i
vannoverflaten (eller i grensesjiktet mellom to
væsker) som forekommer på frie havstrekninger,
innsjøer, dammer, elver og kanaler, på grunn av
vind som blåser over væskeoverflaten. Slike
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bølger kan være fra små krysninger (ripples) på
vannoverflaten til å nå høyder på over 30 meter
(ocean surface waves). Både bølgehøyden og
bølgehastigheten influeres av vanndybden. Etter
vinden har lagt seg, kalles havbølger, dønninger
(swells). Gravitasjonen forsøker kontinuerlig å
gjenopprette vannets plane overflate. De individuelle partiklene i vannoverflaten gjennomløper
en sirkelbevegelse, for en observatør som
beveger seg med bølgenes hastighet virker disse
å være i ro. Jordskjelv under vann kan også
generere store bølger på vannoverflaten med
ekstremt lang bølgelengde. Slike havbølger kan
reise over enorme avstander før de når land. Når
bølger når grunnere vann, øker hastigheten og
høyden (amplityden) voldsomt. Slike bølger kan
være meget destruktive, som en så i Indonesia
(1998) etter et undersjøisk jordskjelv. Slike bølger
kalles på japansk for tsunami (Se: Tsunami). En
bølge kan beskrives ut fra dens bølgehøyde
(amplityden mellom det laveste og høyeste nivå),
bølgelengde, avstand mellom suksessive bølgetopper, bølgehastigheten, bratthet på bølgen,
bølgeperioden (tidsintervallet for å gjennomføre
en bølgelengde), bølgeretningen og energien i
bølgen. Se: Wave.
WATSON-CRICK MODEL: Watson-Crick modellen, dobbelt-spiralen, dobbel-helixen, modellen
for strukturen til DNA (Deoxyribose Nucleic Acid),
som ble foreslått av James D. Watson og Francis
H.C. Crick i en artikkel i Nature (1953), kalt
«Molecular structure of nucleic acids». De foreslo
at DNA er sammensatt av to høyredreide
polynukleotidkjeder som er snodd rundt en felles
akse slik at det dannes en dobbelt-spiral (dobbelhelix). Strukturen er bundet sammen ved hjelp av
hydrogenbindinger mellom kjedene gjennom
baseparing mellom basene adenin til thymin og
cytosin til guanin. Se: DNA, Double-helix, Nucleic
acid, Nucleoside og Nucleotide.
WATT (W, Power): Watt, enheten for kraft
(mekanisk, termisk og elektrisk) uttrykt som det
arbeid eller den kraft som blir brukt (eller utført)
når 1 joule forbrukes i løpet av 1 sekund, eller
ved at en tilsvarende varmeoverførsel forekommer i ett sekund (J/s; W = volt (V) x ampere (A)).
I forbindelse med elektrisitet er watt lik den
mengden energioverførsel som forekommer når
en elektrisk strøm på én ampere går gjennom en
leder hvis ender holder en potensiell spennings-

forskjell på én volt (1 watt = 1 volt x 1 ampere).
Omregningsfaktoren til hestekraft, er 1 hestekraft
= 745,7 W. Watt-timer (watt-hour) er en enhet for
arbeid eller energi lik når 1 watt virker i 1 time (=
3,6 x 103 joule). Watt-meter er det instrument
som benyttes for å måle aktiv kraft (Se: Power)
og har en skala inndelt i watt (eller et eller annet
multiplum/submultiplum av watt). Se: Joule og
Time.
WATTLE: (1) Hudlapp (på hane); (2) Skjegg (på
fisk); (3) Flette, kvistfletning; et materiale for å
lage gjerder, (le)vegger eller tak; (4) Innen
botanikk, australske trær eller busker i slekten
akasie (Acacia).
WAVE: (1) Veive, vinke, eller bevege hendene
på en bestemt måte for å signalisere noe; (2)
Blafre, flagre, flakse, vifte, bevege seg frem og
tilbake eller opp og ned i en luftstrøm (flutter), lik
grener i vinden; (3) Svinge, bevege seg bølgelignende i vinden; (4) Det å ha en undulerende,
bølgete form eller kurve, eller krøller som i håret;
(5) En ny trend eller plutselig økning i aktivitet
eller intensitet; (6) En masseforflytning som
omfatter et større antall individer; (7) Innen
meteorologi, vedvarende, vidt utbredt meteorologiske forhold, spesielt en større varmebølge;
(8) Innen fysikk, en forstyrrelse som forplanter
seg gjennom et medium, eller en enkelt syklus i
en periodisk bølge; (9) Bølge, båre, sjø, dønning,
en mer eller mindre regelmessig ujevnhet på en
vann-overflate spesielt forårsaket av vind (Se:
Water wave). Sjø brukt for bølge, forekommer i
en rekke sammenstillinger: Andsjø (motstrøms),
brim / brimfaks (hvit bølgekam), brimhest (brytende bølge), brimsjø (opprørt sjø nær land),
skavl (bråttsjø), skvalpesjø (krapp sjø med småbølger), stampesjø (krapp sjø mot framstavnen
på et fartøy), stolpesjø (krapp sjø), våg (bølge
eller båregang etter storm) og tidevannsbølge /
flodbølge (bølge med det innkommende tidevann). En vannbølge er en form for deformasjon
av vannoverflaten i form av en oscillerende
bevegelse som kan observeres gjennom heving
og senkning av vannoverflaten. Denne vibrasjonen kan skyldes vindpåvirkninger der bølgehøyden er proporsjonal med vindhastigheten,
vindperiodens varighet og den avstanden vinden
virker over. Men overflatebølger kan også være
et resultat av undersjøiske jordskjelv. Bølger er
trykkforandringer, forstyrrelser eller signaler som
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gjentar seg og går gjennom et medium og som
enten kan være kontinuerlige (sinusoidale) eller
forbigående, flyktige (transiente), pga. mediets
elastisitet og treghet. Generelt refererer en bølge
til en forstyrrelse av likevekten i et medium der
forstyrrelsen forplanter seg fra punkt til punkt som
en kontinuerlig, gjentatt bevegelse. En bølge kan
også være en magnetisk eller elektrisk egenskap
ved selve rommet der de mekaniske eller
elektriske forandringer i mediet, er relativt små og
går tilbake til null eller utgangsposisjonen, når
forstyrrelsen har passert. Bølgegangen medfører
generelt at det virker som partiklene vibrerer
relativt til hverandre på en slik måte at bølgen
synes fysisk å bevege seg forover med en
hastighet gitt av bølgebevegelsens hastighet.
WAVEFORM (Wave shape): Bølgeform, bølgelignende, grafisk representasjon av en periodisk
bølge, vanligvis plottet med amplityden på en av
aksene, frekvensen på den andre, eller et
diagram dannet ved å plotte en eller annen
bølgekarakteristikk (periodisk størrelse, kvantitet)
mot tid som gir en karakteristisk grafisk bølgeform (sinusoidal form) ved et gitt tidspunkt, som
f.eks. frekvensen eller amplityden. Innen akustikk
bestemmer bølgeformen lydens kvalitet.
WAVE LENGTH (lamda, ): Innen fysikk, bølgelengde, perioden i en periodisk bølge (sinusoidal
bølge) lik minsteavstanden mellom to punkter
som er i samme fase; avstanden mellom de
gjentatte enhetene i et bølgemønster. Bølgelengden () har et inverst forhold til frekvensen
(f): f = c (c, bølgehastigheten) Bølgelengden
avhenger av mediet som bølgen forplanter seg
gjennom (fast stoff, vann, luft eller vakuum).
Eksempler på bølger er lysbølger (variasjoner i
elektromagnetisk stråling), lydbølger (variasjoner
i lufttrykk), vannbølger (variasjoner i vannhøyde)
og periodiske elektriske signaler gjennom en
strømleder. Variasjonen i bølgelengder eller
frekvensene i bølgefenomener, kalles et spektrum. For elektromagnetiske bølger (Se: Electromagnetic wave) er bølgehastigheten og
bølgelengdene i et materielt medium, lik deres
verdier i det frie rom dividert med refraksjonsindeksen (Se: Refractive index). Bølgelendene til
spektrallinjene er vanligvis spesifisert i relasjon til
det frie rom. Se: Wave.

WAVE MECHANICS: Bølgemekanikk, den delen
av teoretisk fysikk (kvantemekanikk, kvanteelektrodynamikk) der en antar at lys har både
partikkel- og bølgenatur og at alle elementærpartiklene er assosiert med bølger. Kvanteelektrodynamikk er basert på Schrödingers
bølgeligninger som beskriver materiens bølgeegenskaper, og relaterer systemets energi til en
bølgefunksjon. Generelt er det vist at et system
som atomer og molekyler, har kun visse
bestemte bølgefunksjoner og energier. Kvantenaturen fremkommer på en naturlig måte fra
disse grunnleggende postulater gjennom matematiske løsninger av bølgeligningene.
WAVEMETER: Elektronisk apparat eller instrument for å måle frekvensen av elektromagnestiske bølger eller radiosignaler.
WAVE MOTION: Bølgebevegelse, bølgebevegelsen til partikler i et medium som sprer seg
mekanisk; en forstyrrelse i et punkt i rommet som
sprer seg til et annet fjernere punkt fra kilden
uten noe nettotransport av mediumets materiale
(lyd er en bølgebevegelse, vind er det ikke).
Bølgebevegelser kan kun oppstå i et medium der
energi kan lagres i både kinetisk og potensiell
form. Bølgebevegelser kan oppstå naturlig på en
rekke måter, som: Overflatebølger (bølger i
vann), longitudinelle bølger (lydbølger) og transverselle bølger (elektromagnetisk stråling eller
bølger i en vibrerende streng). Bølgebevegelser
kan skje i vakuum (elektromagnetiske bølger), i
gasser (f.eks. lydbølger) og væsker (f.eks. hydrodynamiske bølger) og i faste stoffer (vibrasjonsbølger). Alle bølgetyper følger samme
formel for bølgebevegelse. Bølgebevegelser har
evnen til å overføre energi over lange avstander.
Se: Wave.
WAVEPACKET (Wavetrain): (1) Bølgepakke, en
samling av bølger (bølgegruppe) av begrenset
varighet som sprer seg som en enhet; spesielt en
beskrevet av Schrödingers ligning og betraktet
som en partikkel; (2) En sannsynlighetskurve.
WAVEPERIOD: Se: Wave.
WAVE POWER: Bølgekraft, kraft oppnådd
gjennom å utnytte energien i havbølger (dannet
av vinden) til produksjon av bl.a. elektrisitet.
Bølgekraft er forskjellig fra kraft hentet fra
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tidevannet (som skyldes tiltrekningskraften fra
månen og solen) og havstrømmene (som også
skyldes forskjeller i temperatur og saltholdighet).
Beregninger har vist at for å produsere en
ekvivalent mengde energi likt 1 kilogram kull
trenger ett tonn sjøvann et fall på 3 km. Det
medfører at kostnadene med å utnytte bølgekraft,
kan bli høye.
WAVESHAPE: Se: Waveform.
WAX: (1) Voks, et mer eller mindre fast (ved
normal temperatur), gulaktig, plastisk og klebrig
stoff som stammer fra dyr, planter eller produseres kunstig. Mineralvokser er en blanding av
hydrokarboner med høye molekylvekter der
parafinvoks fra råolje-fraksjoner, er et eksempel.
Voks som utskilles fra dyr og planter består
hovedsakelig av estere av fettsyrer som er
uløselig i vann (men kan løses i ikke-polare
organiske løsemidler) og som vanligvis har en
beskyttende funksjon. Ørevoks (cerumen), bivoks
(beeswax, materialet i bikakene) og voks som
belegg på frukt og blader, er eksempler. På
bladene danner voks et beskyttende vannugjennomtrengelig lag. Enkelte frø inneholder voks
som matreserve; (2) Gjennomskinnelig materiale
fra bleking og rensing av (bi)voks som benyttes til
vokslys, beskytte objekter mot vann eller til å
vokse, polere og bone med; (4) Harpiks (kvae,
balsam), voksaktig blanding benyttet til å gni lær
og tråder inn med.
Wb: Se: Weber.
W CHROMOSOME: W kromosom, kjønnskromosom i det ZW kromosomale system for
kjønnsbestemmelse, som bestemmer kjønnet
hos fugl, noen fisk, krepsdyr og insekter
(sommerfugler og møll), og noen krypdyr som
f.eks. Komodovaranen. I ZW systemet er hunnen
det heterogamete kjønn med et par forskjellige
kromosomer (ZW), mens hannen er det
homogamete kjønn med to like kromosomer (ZZ).
Z kromosomet er større og har flere gener, lik X
kromosomet i XY systemet. Bokstavene Z og W
benyttes for å skille dette systemet fra XY
kromosomsystemet som avgjør kjønnet bl.a. hos
mennesket. Se: Sex chromosome, X chromosome, Y chromosome og Z chromosome.

WEAK: (1) Svak, kraftløs, mangler fysisk styrke
eller energi (feeble); (2) Veik, mangler autoritet
og kraft til å lede; (3) Mangler overtalelseskunst,
er lite overbevisende; (4) Mangler begavelse,
intelligens, talent eller ferdighet; (5) Mangler evne
til å fungere normalt eller fullt ut; (6) Mangler
intensitet eller styrke; svak, svakelig; (7) Mangler
karakterfasthet, viljestyrke; (8) Mislykkes under
anstrengelser, belastninger og stress; (9) Skrøpelig, sykelig, matt, tynn og mager.
WEAK INTERACTION (Weak force, Weak
nuclear force): Den svake kjernekraften,
interaksjoner på korte avstander mellom subatomære partikler (elementærpartikler, Se:
Elementary particles), en kraft som er svakere
enn de elektromagnetiske interaksjonene og
langt svakere enn den sterke kjernekraften (med
en faktor på omkring 1012, Se: Strong
interaction), men sterkere enn gravitasjonsinterakjsonene. Den svake kjernekraften, én av
de fire fundamentale interaksjonene i naturen (de
andre er den sterke kjernekraften (Se: Strong
interaction), elektromagnetisme (Se: Electromagnetism) og gravitasjon (Se: Gravity), formidles gjennom vektor bosoner og virker på
leptoner og kvarker. Den svake kjernekraften er
ansvarlig for den radioaktive nedbrytningen av
atomer, mange hadroner, beta nebrytningen av
kjerner, fusjonen av hydrogen til helium (som gir
kraften til solens termonukleære prosesser) og
for interaksjonene av neutrinoer. Den radioaktive
nedbrytningen gjør radiokarbondatering mulig, da
karbon-14 nedbrytes gjennom den svake kjernekraften, til nitrogen-14. Disse svake interaksjonene opererer over meget korte avstander
(ca. 2 x 10-18) og fremkommer gjennom utvekslingen av tre typer kraftbærere (bosoner), W+, Wog (de nøytrale) Zo bosonene. Bosonene som gir
de svake interaksjonene, er analoge til fotonene
som er knyttet til de elektromagnetiske interaksjonene. De fleste elementærpartikler som har
lang levetid, nedbrytes (spesielt gjennom betanedbrytning) som et resultat av de svake kjernekreftene. Forståelsen av de svake interaksjonene
er basert på den elektrosvake teorien som
postulerer at de svake og elektromagnetiske
interaksjonene er manifestasjoner av samme
underliggende kraft, den elektrosvake kraft. I de
tidligste stadier av universet (kvark epoken), ble
den elektrosvake kraften adskilt i den elektromagnetiske kraften og den svake kjernekraften.
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Det er eksperimentelt bekreftet mange av de
forhold som teorien forutsier.
WEALD: (1) Åpent land, vidde, mo; vilt, ukultivert
område, spesielt et oppland; (2) Skog, skogsområde, et tett skogbevokst landområde (forest).
WEANING: (1) Det å slutte med en vane, koble
ut en avhengighetskilde eller tilpasse seg noe fra
tidlig alder av; (2) Avvenning, det å bryte
avkommets avhengighet til moren (foreldrene),
spesielt med tanke på å tilvenne barn (eller dyr)
fast føde istedenfor morsmelk (fôr). Ofte er denne
prosessen konfliktfylt for ungen det gjelder
(weanling). Ungen kan hos dyr etter avvenningen, fortsette å være sammen med familien
eller gruppen, noe som har viktige sosiale
læringseffekter. Se: Tradition.
WEASEL: Røyskatt (Mustela erminea) eller snømus (M. nivalis), små rovpattedyr i mårfamlien
(Mustelidae).
WEATHER: (1) Vær, vind-, utsette for vær og
vind. Vær viser til atmosfærens tilstand på et gitt
sted til en gitt tid, dvs. de kortvarige (timer, dager,
uker) lokale atmosfæriske variasjonene i temperatur og trykk, fuktighet og nedbør, og vind.
Betraktes været over et lengre tidsintervall på et
gitt sted, som minst 30 år, kalles været klima (Se:
Climate). Det vitenskapelige studium av været,
kalles meteorologi. De forsøkene meteorologene
gjør på å forutsi været ut fra innhentede værdata,
kalles værmelding (weather forecasting); (2)
Harde, uberegnelige og ubehagelige værforhold;
ekstrem kulde, styrtregn og storm; (3) Siden
eksponert mot vind (lo, lovart; Se: Lee, Weathering og Windward).
WEATHERING: Værpåvirkning, forvitring, de
destruktive
biologiske/organiske,
kjemiske,
fysiske og mekaniske nedbrytnings-, disintegrerings- og dekomponeringsprosesser av berg,
klipper og mineraler på jordoverflaten under
påvirkning av de atmosfæriske forholdene.
Denne forvitringen har en stor effekt på
jordoverflaten topografi og kan medføre markante
karakterforandringer i farge, tekstur, sammensetning, fasthet og form og med liten eller ingen
transport av det materialet som er løsnet eller
forandret. Mesteparten av værpåvirkningen foregår på jordoverflaten, men kan også forekomme

på betraktelige dybder under jorden der berget
tillater atmosfærisk oksygen eller sirkulerende
overflatevann å trenge inn. Forvitringsprosessene
utgjør en del av erosjonen som også omfatter
bort fraktingen av materiale og dannelse av jord
fra fjell. Se: Erosion og Weather.
WEATHER MOVEMENT: De forflytningene dyr
foretar pga. værforholdene, spesielt dem forårsaket av tørkeperioder, regntider eller vinter.
WEAZEN: Skrumpe inn, innskrumpet, vissen,
tørr, skrinn, mager (shrink, wither).
WEB: (1) Nett, nettverk, gitter; (2) Vev, noe som
veves eller nettopp er fjernet fra en vevstol; (3)
Spindelvev, fangstspinn av tynne tråder spunnet
av en edderkopp, eller av visse insektlarver for
beskyttelse (konkong); (4) Noe som søkt, innfløkt
og komplisert; (5) Kompleks sammenkoblet
system, arrangement eller struktur; (6) Svømmehud, hinne eller skinnfold mellom tærne hos visse
amfibier, fugler og pattedyr; (7) Fanene (barbs)
på hver side av et fjærskaft (a vane); (8) Papirrull
benyttet i en kontinuerlig trykkeprosess; (9) Web,
internetts World Wide Web, the Web.
WEBER (Wb): Weber, enhet for magnetisk flux,
definert som den flux som i én krets produserer
en elektromotorisk kraft lik 1 volt når flux er
redusert til null i en uniform rate i 1 sekund. 1 Wb
= 108 maxwell. Se: Maxwell’s equations.
WEBER'S LAW: Webers lov, en generalisering
innen psykofysikk, loven som sier at den minste
forandring i intensiteten av en stimulus som kan
sanses er proporsjonal til intensiteten av det
opprinnelige stimulus. Loven viser til at oppfattelsen av små forskjeller mellom to sansestimuli er avhengig av forholdet mellom dem i
relasjon til deres størrelse, ikke på den absolutte
forskjellen mellom dem.
WEBER'S LINE: Webers linje, tenkt skillelinje
mellom den orientalske og den australske faunaregionen som trekkes øst for «Wallace’s line» og
som passerer mellom Molukkene og Sulawesi i
nord og mellom Timor og Kei øyene i sør. Se:
Wallace's line.
WEED: (1) Ugress, ville planter som er uønsket,
betraktes stygge eller er sjenerende da de
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formerer seg på steder hvor de er uønsket.
Weedkiller, herbicid som dreper enkelte ugress
arter eller de fleste arter (Se: Herbicide); (2)
Akvatisk plante eller alge, spesielt tang og tare
(seaweed); (3) Noe som anses ubrukelig, verdiløst eller skadelig; (4) Slang for, hasj, pot eller
marijuana, eller én sigarett; tobakk.
WEEVIL: Snutebille, snutebiller (familien Curculionidae) i tradisjonell forstand omfatter hele overfamilien Curculionoidea (før kalt Rhynchophora),
en meget artsrik gruppe av biller (Coleoptera). De
fleste snutebillene har hodet trukket ut til en mer
eller mindre lang snute (men som kan mangle
hos noen undergrupper, f.eks. sylinderborerne
(underfamilien Platypodinae) og en del barkbiller i
underfamilien Scolytinae).Taksonomien til familien er uavklart, men ca. 60 000 arter er
beskrevet, noe som gjør snutebillene til en av de
artsrikeste familiene i dyreriket. I Norge forekommer ca. 300 arter snutebiller.
WEIGHT (wt): (1) Vekt, et mål på tyngden av et
objekt (heaviness); (2) Lodd, ubestemt vekt for å
gi tyngde til noe (som skal senkes ned i vann
eller benyttes som pressmiddel på toppen av
noe); (3) Byrde, tynge, belaste, press, vekten av
ansvar og plikte (burden, pressure)r; (4)
Betydning, viktighet, innflytelse, autoritet; tyngden
i talen; (5) Fedme, tung av fett (corpulence); (6)
Det vesentligste, dominans; vekten av bevis mot
en tiltalt; (7) Innen statistikk, en faktor tildelt et tall
i en ligning for å øke eller redusere faktorens
betydning i kalkulasjonen; (8) Innen sport,
vektklasse, klassifisering basert på ens tyngde;
(9) Innen fysikk, vekt, en term med forskjellige
betydninger: (a) Gravitasjonskraften som virker
på et legemes masse på jordens overflate, eller
på et objekt i verdensrommet, (b) gravitasjonskraften som er lik massen til et legeme
multiplisert med akselerasjonen under fritt fall
(forskjellig fra (a) da (b) er målt med hensyn til et
punkt nær jordens overflate som roterer, ikke
med basis i jordens sentrum), (c) kraften som et
legeme som ligger på jorden (et underlag)
påvirker jorden (underlaget) med (som er lik (b),
men virker på et annet punkt på legemet
gjennom en annen mekanisme), (d) kraften
jorden (underlaget) påvirker legemet med, ofte
kalt reaksjonskraften til vekten (men ikke relatert
til Newtons tredje lov om bevegelser), og (e)
massen til et legeme, spesielt en standard masse

brukt ved veiing. Ved alle disse mulighetene,
bortsett fra (e), er vekten en kraft som blir målt i
newton (N). En kroppsmasse på 1 kg nær jorden
overflate, har en vekt tilnærmet 9,81 N (Se:
Weightlessness).
WEIGHTLESSNESS (Zero-g, Zero-g-force):
Vektløshet, erfaringen eller tilstanden å ha en
komplett (eller nesten komplet) fravær av vektfølelse; det å være upåvirket av gravitasjon, noe
som skjer i rommet ved fritt fall når gravitasjonen
har medført full akselerasjon (uten ytterligere
effekt, Se: Free fall). Vektløshet skjer i fravær av
krefter basert på kontakt (contact forces), og
siden kontakt mangler under fritt fall, er et legeme
som faller upåvirket av alt bortsett fra gravitasjon
(Se: Weight). Da gravitasjonen virker uniformt
gjennom hele legemet gir ikke gravitasjonen
under fritt fall noen form for stress på legemet.
Men kraften et underlag påvirker et legeme med,
kan sies å medføre deformasjoner slik at alt
levende som vandrer på jorden, påvirkes av en
form for stress som først forsvinner ved
vektløshet under fritt fall eller i verdsrommet (i et
romfartøy i bane rundt jorden).
WEIGHT LOSS: (1) Innen økologisk energiomsetning, vekttap, en målbar nedgang i kroppsvekt
(BW) enten ønsket eller pga. dårlig ernæring eller
sykdom. Vektapet for mennesket regnes som lite
er det innen 5 % av BW, moderat mellom 5 – 10
% BW og høyt er mer enn 10 % av BW tapt; (2)
Biomassen som blir brukt til de metabolske
prosessene hos et individ, populasjon eller trofisk
enhet per tids-enhet per enhetsareal eller volum,
når respira-sjonen er større enn assimilasjonen.
WEIGHTING: (1) Innen taksonomi, karakter veiing, en metode for ved hjelp av forskjellige
kriterier å tildele forskjellige taksonomiske karakterer forskjellig verdi (betydning) ut fra deres
informasjonsinnhold; en evaluering av det
fylogenetiske innholdet i en karakter og en
vurdering av dets mulige bidrag til å kunne
konstruere en så korrekt klassifikasjon som
mulig; (2) Fortrinn, prioritet, den betydning, verdi
eller vekt man gir noe sammenlignet med noe
annet (emphasis, priority).
WEIL’S DISEASE: Se: Leptospirosis.
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WEIR: (1) Dam, fiskedam, barriere oppsatt i en
bekk for å holde tilbake og fange fisk; (2)
Deming, konstruksjon i en elv som hever vannstanden og frembringer et fall, med formål å
kontrollere vannstanden, utnytte fallet til energiproduksjon eller for å omdirigere vannet.

midten av en fiskebåt der fisk oppbevares
levende.

WEISMANNISM (Weismann's doctrine; Germ
plasm theory): Teori publisert (1886) av August
F.L. Weismann (1834-1914) om kontinuiteten av
reproduksjonsproduktene (spermier og egg, germ
plasm) i flercellede organismer. I henhold til
Weismannismen involverer arv kun gametene
(egg og spermier, sperm cells), de andre cellene i
kroppen (somatiske celler) har ingen funksjon
knyttet til arv. Med andre ord, reproduksjonscellene influeres ikke av kroppscellene da de
utvikler seg adskilt fra tidlig i organismens
utvikling (kroppen (soma) er et produkt av
reproduksjonscellene (genomet), ikke vice
versa). Det medfører at karakterer ervervet i
løpet av organismens liv, ikke nedarves. I
moderne versjon viser prinsippet til at
informasjon går fra DNA til RNA og derfra til
proteiner, og ikke andre veien. Moderne
molekylær genetikk har imidlertid funnet et
enzym (Se: Reverse transcriptase), som kan
overføre informasjon fra RNA til DNA, og det er
vist at retrovirus kan innlemme sitt RNA genom i
vertens DNA genom på denne måten. Enkelte
gener i visse vertsceller synes også å stamme fra
virus. Se: Neo-Darwinism, Neo-lamarkism, NewLamarkism og Retrivirus.

WENTWORTH GRADE SCALE: En utvidelse av
«Udden grade scale» med termer som viser til de
forskjellige størrelsesklasser av sedimentpartikler. Se: Udden grade scale.

WELKIN: (1) Himmel, himmelvelvingen, den øvre
atmosfære (firmament, sky); (2) Gud og gudenes
himmelske bosted (heaven).
WELL: (1) Artesisk brønn, kilde, ile, olle, naturlig
oppkomme gjennom et hull i jorden som mottar
vann fra undergrunnen (origin, source; Se:
Artesian well); (2) Brønn, grunnvannsbrønn,
borebrønn, minebrønn, oljebrønn, infiltrasjonsbrønn, boret eller gravet hull eller sjakt i bakken
for å nå ned til grunnvannet for måling av
vannstanden, studier av vannet eller for å skaffe
vann til forbruk; (3) Fordypning, hulning, hulrom,
hull, borehull, dypt vertikalt hull; (4) Velle fram,
strømme, springe fram, sende ut; (5) Godt, vell,
riktig, ordentlig; (6) Innen fysikk, et klart minimum
i en variabel størrelse; (7) Åpent vertikalt rom i en
bygning eller struktur; (8) Fiskebrønn, rom i

WEN: Svulst, kul, byll, cyste, unormal, men
ufarlig, hevelse eller utvekst fra en overflate,
spesielt huden (boil, talgkjertel, subaceous cyst).

WESSELSBRON
DISEASE:
Virusinfeksjon
(familien Flaviviridae) hos sau og mennesket
forårsaket av «wesselbron disease virus» som
smitter mennesket via mygg fra sau, utbredt i
Sør- og Vest-Afrika. Medfører hos sau abort av
lam og dødlighet hos voksne, hos mennesket
feber, hodepine, muskelsmerter og hudkløe.
WESTERLIES (Westerly): (1) Vestlig, som
befinner seg eller hører til i vest; (2) Vestavind,
vestavindsbeltet, vindsystemet som dominerer
mellom 30o - 60o N og 30o - 60o S for ekvator. Her
går luftstrømmen fra de subtropiske høytrykksområdene rundt 30o - 35o breddegrad, mot lavtrykkene i den tempererte sonen og polene. Den
fremherskende vindretningen er på den nordlige
halvkule, sydvesten, og på den sørlige halvkule,
nordvesten. Sammen med passatvindene muliggjorde vestavindsbeltet de ekstreme rundreisene
seilskipene gjorde i gamle dager. Vestavindsbeltet representerer en fundamental mekanisme
for varmeutveksling i disse områdene, og har stor
betydning for klimaet både ved kysten og
kontinentenes innland. Der den varme luften
møter den kaldere luftstrømmen fra polområdene, får vi en polarfront som gir lavtrykk da
sørlig varm luft på den nordlige halvkule, presses
opp i luften av den kaldere nordfra, og som
vestavinden frakter innenlands hvor den treffer
fjell, presses opp og avkjøles, kondenseres og
faller ned som regn på vestsiden av fjellene
(orografisk nedbør). Øst for fjellene ligger
områdene i den såkalte regnskyggen. Vestavindsbeltet er sterkere på den sørlige halvkule
enn på den nordlige, da det er større
havstrekninger i sør som ikke hindrer vinden,
f.eks. «the roaring forties», det stormfylte beltet
mellom 40o - 50o breddegrad i sør. Se: Jet streams og Trade vind.
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WESTERN BLOT (Protein blotting): Teknikk
(immunoassay) benyttet for å identifisere og
bestemme mengde og lokali-sering av meget
lave konsentrasjoner av proteiner i vevsprøver
basert på deres evne til å binde seg til antistoffer.
Metoden er lik «southern blot» og «northern blot»
bortsett fra at proteinblandingen analyseres i en
acrylamid gel og at proben er et antistoff som
gjenkjenner det ønskede proteinet, etterfulgt av
en radioaktiv sekundær probe. Se: Northern blot,
Probe og Southern blot.
WESTERN EQUINE ENCEPHALOMYELITIS
(WEE, Western encephalitis): Akutt hjernebetennelse (eller hjernehinnebetennelse) hos
mennesket og hest, skyldes et Alphavirus, som
er vidt utbredt i Nord-Amerika i ville fugler,
overføres til pattedyr via insekter som stikker
både fugl og pattedyr. I mennesket kan WEE
være fatal, spesielt hos unger.
WEST NILE FEVER: Virusinfeksjon (Togaviridae) som kan overføres til mennesket gjennom mygg fra vilt og fugl. Viruset er utbredt
Afrika, Asia, Midtøsten, Frankrike og Kypros.
WET: (1) Fuktig, bløt, dekket eller gjennomvåt av
en væske (slik som vann), eller naturgass som
holder vesentlige mengder av kondenserbare
hydrokarboner (Se: Hydric); (2) Regnfullt, fuktig,
tåket vær (rainy); hyppig og mye nedbør; fuktig
klima; (3) Fortsatt fuktig, ikke tørt og fast; (4) Som
har urinert i underbuksen, eller bleien (diaper);
(5) Preparert eller lagret i en væske, fikseringseller konserveringsvæske; (6) Karakterisert
gjennom bruk av kjemiske væsker, reagenser;
våtkjemi, våtlab; (7) Manglende karakter og
styrke (feeble, spineless, weak); (8) Ekstremt
sentimental; (9) Drukken, full (drunk).
WET AND DRY BULB HYGROMETER: Hygrometer som består av to termometre ved siden av
hverandre der den ene kolben er omgitt av et tøy
dyppet i vann. Fordampningen fra tøyet avkjøler
den våte kolben. Fordampningsraten avhenger
av den relative fuktigheten i luften. Ved hjelp av
tabeller kan man derfor beregne den relative
fuktigheten ved å avlese temperaturen på det
tørre termometer og forskjellen mellom dem. Se:
Hygrometer.

WET DAY: Fuktig dag; en 24 timers periode med
start kl. 09:00 der det i løpet av perioden faller
minst 1 mm nedbør.
WETLAND: Våtmarksområde, myrete ferskvannsområde, område der vann er den viktigste
faktoren som påvirker omgivelsene og det
tilhørende dyre- og plantelivet. Våtmarksområder kan være permanent, tilfeldig eller
regelmessig oversvømt av ferskt (eller marint)
vann til en dybde på ca. 6 fot. Vann er hovedfaktoren i dannelsen av dyre- og plantesamfunnene i et slike områder, som også kan være
ustabile hvis vanndybden er relativ lav.
WET MOUNT: Innen mikroskopi, våtpreparat, et
midlertidig preparat hvor eksemplaret befinner
seg i et tynt væskelag mellom dekkglasset og
objektglasset.
WET SNOW: Sludd, fuktig snø, en snøtype som
opptrer når temperaturen er høy nok til at
snøkrystallene bindes sammen til store flak eller
snøfnugg. Tettheten på sludd er ca. 0,3 g/cm3 i
motsetning til tørr snø som har en tetthet på ca.
0,1 g/cm3. Sludd er mest vanlig i maritime
områder rundt 40o - 60o breddegrad.
WHALE: Hval, kval (Cetacea), en gruppe store
pattedyr som gjennom evolusjonen er tilpasset et
liv i vann. Hvaler utgjør sammen med seler
(Pinnipedia) og sjøkyr (Sirenia), gruppen sjøpattedyr. Hvalenes nærmeste nålevende slektninger er flodhestene (Hippopotamidae). Hvalhannen kalles okse, hunnen ku og avkommet
kalv. Det finnes over 80 arter med hvaler, men
det knytter seg relativ stor usikkerhet til det
eksakte antall. Hvalene holder til i havet, men
noen er tilpasset et liv i ferskvann. Blandt hvalene
finner man også verdens største dyr, blåhvalen
(Balaenoptera musculus, som omfatter tre
underarter), det største dyret som noen gang har
levet på jorden. Hunnen blir opptil 200 tonn og
over 33 m lang, tungen veier like mye som en
elefant, hjertet har størrelse med en bil og
hovedpulsåren har en diameter på 20 cm. Hvaler
deles inn i to underordener, basert på
tannstrukturen: (a) Bardehvaler (Mysticeti) med
færrest antall arter (inkluderer de største artene,
som blåhvalen som har mellom 540 - 790 sorte,
én meter lange barder som henger fra overkjeven
i to rader), og (b) tannhvaler (Odontoceti) med
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flest arter (rundt 70) og størst variasjon i størrelse
(og som også viser størst genetisk variasjon).
WHALE HARVEST: Hvalfangst, et eksempel på
menneskets overutnyttelse av naturressursene.
Da de store hvalartene (blåhval og finnhval) var
utnyttet nesten til utryddelse, begynte en å jakte
etter de mindre hvalartene (seihval, knølhval,
vågehval). I årene 1982-1988 ble kun 22
blåhvaler og finnhvaler observert, de som engang
ble estimert å utgjøre en bestand på opptil 311
000 dyr i Antarktisk. I 1998 fantes det 11
populasjoner av blåhval rundt om i verdenshavene, man regner nå at bestanden utgjør
mellom 5 000 – 12 000 dyr. Blåhvalen var en
gang tallrik ved norskekysten, men er nå sjelden.
WHELP: (1) Unge, gutt, ung mann eller jente
(youth); (2) Valp, ungen til diverse kjøttetende
pattedyr, spesielt valp av hund (puppy) eller ulv;
(3) Frekk, uforskammet ung mann.
WHEAT: Hvete, plante i gressfamilien (Poaceae)
som er verdens mest utbredde og dyrkede
kulturplante (dyrkes fra havnivået til over 4 000 m
i Tibet). Hvete utgjør 40 - 50 % av kaloriene i
kosten i landene fra Nord-Afrika til Sentral-Asia
der hvete har preget kulturen i tusenvis av år.
Hvete står for 18 % av kaloriene på verdensbasis
og 20 % av proteinet; mengden produsert hvete
er nummer tre etter mais og ris. Hveteslekta
(Triticum) stammer fra Midtøsten, Kaukasus og
Vest-Asia der hveten for ca. 7 millioner år siden
skilte lag med den nærstående slekten bukkekorn (Aegilops) med felles stamfar med 7 kromosomer, «ur-genomet» (basis kromosomantall)
som med tiden har blitt mer variabelt. Hvetens
fortrinn fremfor andre kornarter, er bakeegenskapene til gjæret brød. I likhet med andre
gressarter har hvete, botanisk sett, ikke «frø»,
men en frukt (karyopse) med flere cellelag fra
morplanta utenpå det egentlige frøskallet. Disse
lagene fjernes som kli ved polering (ris) eller
maling og sikting (hvete-, rug- og byggmel).
Omkring 10 % av verdensproduksjonen er durum
hvete (pasta wheat, macaroni wheat, Triticum
durum), resten er brødhvete (bread wheat,
common wheat, Triticum aestivum). Spelt
(Triticum spelta), emmer (Triticum dicoccum),
kamut (Khorasan wheat, Oriental wheat, Triticum
turanicum) og andre, betyr lite i omfang, men har
fått oppsving som alternative «gamle kornslag».

Norskdyrket hvete har oftest høyt proteininnhold
fordi brødkvalitet er tillagt stor vekt (ønsket er et
proteininnhold på 13 %).
WHEY: (1) Myse, valle, væsken som separeres
ut fra den koagulerbare delen (ostemassen, curd)
spesielt under osteproduksjon. Mysen er sterk og
rik på laktose, mineraler, vitaminer og laktalbumin; (2) Tynn, blek.
WHIFFLE: (1) Uberegnelig, uforutsigbar adferd
eller tenkemåte; (2) Plystre, pipe, puste lavt; (3)
Vindkast, vind som blåser ustabilt (gust, puff); (4)
Wiffling, en spesiell adferd der en fugl (spesielt
andefugler) foretar en rask nedstigning fra større
høyder og på en måte som reduserer muligheten
for å bli tatt av en rovfugl eller ved jakt.
WHIP-LIKE: Se: Flagelliform.
WHIPWORM INFECTION: Se: Trichuriosis.
WHIRL: (1) Virvle rundt, svinge, å bevege seg
fort og kraftfullt i en sirkel (Se: Whirlpool); (2)
Snurre, svirre, spinne rundt en akse som et hjul
(rotate, spin); (3) Bevege seg, gå eller passere,
raskt; (4) Hode eller tanker som spinner; bli
svimmel, ør (dizzy, giddy); (5) Virvlende fart,
bevege seg mens man dreier rundt, roteter; (6)
Snu seg fort, skifte retning raskt.
WHIRLING DISEASE: Se: Myxosomosis.
WHIRLPOOL: Virvelstrøm, kraftig sirkulær vannstrøm enten under et fossefall eller i havet der to
tidevannsstrømmer møtes.
WHIRLWIND: Virvelvind, kraftig roterende luftstrøm rundt et lokalt lavtrykkssenter, noe som
skyldes en lokal oppheting av bakken som fører
til ustabilitet og konveksjonsstrømmer i luften. Se:
Tornado.
WHITE BLOOD CELL (Leucocyte, White blood
corpuscle): Hvit blodcelle, leukocytt, celler med
kjerne som forekommer både hos virveldyr og
virvelløse dyr. Hos virveldyr forekommer
leukocytter i blodet, lymfesystemet og vevet der
de er involvert i forsvaret av kroppen og
immunitet mot sykdommer. Alle leukocytter viser
en mer eller mindre stor grad av amøboid
bevegelse. Leukocyttene kan inndeles anatomisk
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i to grupper: (a) De med granulært cytoplasma og
lobede kjerner (granulocytter eller polymorfonuklære leukocytter), som omfatter neutrofilene,
eosinofilene og basofilene som alle er fagocyttiske celler, og (b) de med agranulært cytoplasma, som omfatter lymfocytter, monocytter og
makrofager. Lymfocyttene er amøboide ikkefagocyttiske celler som produserer (eller foredler)
antistoffer, mens monocyttene og makrofagene
er fagocyttiske celler som eter inntrengere i
kroppen og som også kan invadere vevet i
samme hensikt. Hos mennesket er det normalt
mellom 5 000 og 11 000 hvite blodceller per
kubikkmillimeter blod, dvs. omring én per 500
røde blodceller. Se: Blood cell.

intensiteter slik at ikke en farge dominerer over
andre.

WHITE DWARF: Hvit dverg, små varme, lyssvake stjerner som består av den gjenværende
kjernen av en stjerne med masse tilnærmet
solens, men med en ekstremt større tetthet enn
solen. Hvite dverger befinner seg i det siste
stadium av en stjernes evolusjon da deres
kjernedrivstoff (hydrogen) er brukt opp slik at de
ikke lengre kan opprettholde den kjernfysiske
fusjonen, og de har tapt de ytre lagene som en
planetar nebula (Se: Nebula). De har derfor falt
sammen, kollapset, og mangler tomrommene
mellom atomene, og består av helium kjerner og
en degenerert gass av elektroner. Hvite dverger
mangler den massen som kreves for å nå de
ekstreme tetthetene som nøytronstjerner og
svarte hull har. Se: Pulsar og Star.

WHITE SPOT DISEASE: Se: Ichthyophthiriosis.

WHITING: Hvitting, kviting, bleike (Merlangius
merlangus), fisk i torskefamilien (Gadidae) som
blir opptil 70 cm lang og ca. 3 kg (vanligvis ikke
lenger enn 50 cm). Hvitting har sin største
utbredelse i de nordøstlige deler av Atlanterhavet, fra Gibraltar og nordover til Island og
Barentshavet. I Norge forekommer hvitting langs
hele kysten, men er mest vanlig sør for Stad.
Hvitting er bentopelagisk, men tilbringer mest tid
som bunnfisk (Se: Benthos). Unge hvittinger
finnes helt inne ved land, mens de voksne, store
individene oppholder seg i noe større avstand til
kysten og på større dyp. Hvitting er en svært god
matfisk og det foregår et kommersielt fiske etter
den med trål og snurrevad.
WHITE LIGHT: Hvitt lys, tilsvarer dagslyset som
inneholder alle bølgelengdene til det synlige
elektromagnetiske spektrum og med normale

WHITENING: (1) Blekemiddel, stoff som gjør noe
hvitt eller hvitere; (2) Bleking, hvitting, kalking,
handlingen eller prosessen å gjøre noe hvitt eller
hvitere.
WHITE MUD: Marint sediment som stammer fra
korallrev og bløtdyrskall; skjellsand.
WHITE PIEDRA: Kronisk mykose i hodehår hos
mennesket, skyldes soppen Trichosporon beigelii
(= T. cutanum). Soppen infiserer ikke hud, kun
hår.

WHITE SUGAR: Hvitt sukker, ren sukrose, bordsukker, sukker som dannes ved å oppløse og
rekrystalliserere sukrose og dextrose. Se: Dextrose, Glucose og Sucrose.
WHITLOW: Verkefinger, betent neglerot.
WHITMOR'S DISASE: Se: Melidiosis.
WHOLE: (1) Hel, komplett, inneholder alle komponenter, hele mengden eller lengden (entire);
udelt, ubrutt eller ukuttet (unbroken, uncut); ikke
adskilt (complete, unmodified); (2) Fysisk og
mentalt sunn og frisk; usåret, uskadet eller
usvekket (unhurt); ikke reparert eller gjenopprettet (restored); helet, helbredet (healed); fri for
defekter eller skader (intact); (3) Det å ha samme
mor og far.
WHOLE FOOD: Ren mat, naturlig eller organisk
dyrket mat, landbruksprodukter som er lite
bearbeidet (prosessert) eller raffinert, og uten
kunstige tilsetningsstoffer.
WHOLEMOUNT: Helpreparat, enhver organisme (eller utdissekert del av organisme) montert
på en slide for mikroskopiske undersøkelser. Se:
Slide.
WHOOPING COUGH: Se: Pertussis.
WHORL: (1) Spiral, spiralsnodd, vinding, virvel,
konsentrisk sirkel, krans, krøll (curl, swirl); (2)
Innen botanikk, et kransstilt arrangement av
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vedheng lik blader eller grener som utgår rundt
en stamme fra samme høyde (som ribbene på en
paraply), eller kronblad (petals) eller begerblad
(sepals) som er konsentrisk arrangert rundt en
blomsterbunn (receptacle); (3) Innen zoologi, en
enkelt vinding i et spiralskall hos en snegle
(gastropod) eller blekksprut (ammonitt, nautilus),
eller én hel sirkelvinding i et fingeravtrykk.
WIDE DISTRIBUTION (Polychore distribution):
Vid utbredelse, refererer til arter som har en
meget stor utbredelse over flere fauna- eller floraregioner, noe som spesielt kan forekomme når
det gjelder planter.
WIDE HYBRIDIZATION: Interspesifikk og intergenerisk hybridisering, det første trinnet i introduksjonen av ny variasjon gjennom å overføre
fordelaktige gener og karaktertrekk fra ville arter
til arter under kultur.
WIDESPREAD: (1) Alminnelig, omfattende, vidstrakt, hyppig forekommende eller vidt utbredt
(common, Se: Ubiquitous); (2) Utstrakt akseptert;
folkelig (popular).
WIDTH: (1) Bredde, horisontalt mål tatt i rette
vinkler til lengden (breadth); (2) Vidde, lengden
på et stykke materiale; (3) Det å ha stort omfang,
stor størrelse; rekkevidde, spennvidde.
WIGGLERS: Mygglarver; mygg (Nematocera) er
én av de to gruppene av tovinger (Diptera; den
andre er fluer, Brachycera). Mygg skiller seg fra
fluene ved at de har mer enn fire ledd i antennene. I dagligtale er mygg det samme som
stikkemygg (familien Culicidae). Mygg omfatter
29 familiegrupper i Norge, med ca. 2 000 arter. I
Norge representerer myggstikk ingen sykdomsfare, men er et alvorlig problem i varmere strøk
der mygg kan overføre f.eks.: Gulfeber (virus
sykdom), malaria (encellede sporedyr i slekten
Plasmodium), denguefeber (breakbone disease,
virussykdom), vestnilenfeber (West Nile fever,
virus sykdom), Chikungunyafeber (virus sykdom
som spres av mygg i slekten Aedes), og
elefantsyke (elefantiosis), en filariose forårsaket
av rundmarker som infiserer lymfekarene.
Malaria-myggene, stikkmyggartene i slekten Anopheles, sprer malaria i mange tropiske områder. I
Norge finnes tre myggarter tilhørende malariamyggslekten: A. maculipennis, A. messeae og A.

claviger, men malariaparasitter forekommer ikke i
Norge i dag. Ifølge WHO smittes >500 millioner
mennesker av malaria hvert år hvorav mer enn
2 millioner dør årlig av sykdommen, de fleste i
Afrika sør for Sahara. Gulfebermyggen (Aedes
aegypti) overfører gulfeber og denguefeber.
Chikungunyafeber er et alvorlig problem på
Mauritius, Réunion, Seychellene, Madagaskar og
Andra Pradesh i India da den om den ikke
dreper, gir kraftige leddsmerter. Se: Mosquito og
Gnat.
WILCOXON TEST (Wilcoxon signed-rank
test): Wilcoxon test, statistisk ikke-parametrisk
test (statistisk hypotese test) for å sammenligne
to parete, relaterte dataprøver, eller gjentatte mål
av en enkel prøve for å vurdere om populasjonsgjennomsnittet avviker (paired difference test).
WILD: (1) Ødemark, villmark, som befinner seg i
en naturtilstand; uberørt, udyrket; (2) Barsk,
ustyrlig, urolig, vilter; stormfull; (3) Vilt, viltlevende, som forekommer, vokser eller lever
naturlig, dvs. er ikke domestisert, kultivert eller
temmet; (4) Usivilisert, barbarisk; (5) Mangel på
beherskelse eller tilbakeholdelse; utsvevende,
tøylesløs; (6) Vill, uregjerlig, ustyrlig; uordentlig;
(7) Risikabelt, ubetenksomt, uklokt; uforsiktig; (8)
Ubegrunnet, grunnløs, basert på lite eller intet
bevis eller sannsynlighet; (9) Uregelmessig, uberegnelig, som avviker stort fra det forventede.
WILD BOAR (Boar): Villsvin (Sus scrofa),
klovdyr (Artiodactyla) som tilhører svinefamilien
(Suidae). Villsvin regnes som tamgrisens (S. s.
domesticus) forløper (progenitor), og er naturlig
utbredt i store deler av Europa (inkludert deler av
Fennoskandia (i Sverige er bestanden på flere
hundre tusen dyr; villsvin med unger er observert
i Halden kommune, villsvin er skutt bl.a. i
Trøndelag, i dag er den norske bestanden på ca.
1 000 dyr, men man regner at villsvinbestanden i
Norge vil være rundt 40 000 dyr innen 15 år hvis
den ikke jaktes på), Asia og Nord-Afrika, og er
innført til bl.a. Nord-Amerika og Australia. Rundt
tjue underarter er beskrevet av villsvin i tillegg til
tamgris, men bare fire har generell aksept: S. s.
scrofa (Nord-Afrika og Europa), S. s. ussuricus
(Nord-Asia og Japan), S. s. cristatus (LilleasiaIndia) og S. s. vittatus (Sørøstasia). Flokkstørrelsen kan være fra ca. 20 til 100 individer.
Villsvin fantes langs kysten i Sør-Norge for 7 000
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år siden, men er (allikevel) oppført på norsk
svarteliste. Årsaken e rførst og fremst at arten
kan spre alvorlige sykdommer som: Brucellose
(smittsom kalvekasting; Se: Brucellosis), leptospirose (Se: Leptospirosis), munn- og klovsyke
og japansk hjernebetennelse (encefalitt).

gjennom fordampning enn hva som kan absorberes fra jorden. Grensen for å visne (wiltning
point) representerer det punkt da vanntapet fra
bladoverflatene er større enn vannopptaket fra
planterøttene; (3) Svekket, en følelse av tretthet,
utmattelse.

WILDERNESS (Wildland): (1) Villmark, ødemark, ukultivert land, landområde som aldri har
vært (permanent) bosatt av mennesker, dvs.
pløyd, minert eller utviklet på noen som helst
måte og derfor eksisterer i sin naturlige tilstand;
(2) Landområde som er offisielt beskyttet mot
utnyttelse eller andre menneskelige påvirkninger;
(3) Tomt og veiløst, ubeboelig og ugjestmildt
område; villniss; (4) En forvirrende situasjon.

WIND: (1) Vind, vinddrag, vær, blåst, bevegelser
i luftmasser, uansett hastighet; horisontale
luftstrømmer i relasjon til jordoverflaten, spesielt i
de lavere atmosfæriske lagene pga. lufttrykksforskjeller og jordrotasjonen (Se: Trophosphere).
Trykkforskjellene skyldes geografiske variasjoner
i oppvarmingen av jordoverflaten eller andre
dynamiske faktorer i atmosfæren som konvergens eller divergens (Se: Convergence og
Divergence). Turbulens kan medføre vertikale
vinder (Se: Turbulence), men det er uvanlig ved
bakkenivå slik at vertikale luftbevegelser kalles
luftstrømmer (Se: Thermal). Atmosfæren som
danner en usynlig gasskappe rundt vår planet, er
delt inn i forskjellige regioner der trofosfæren er
nærmest jordoverflaten og representerer det
laget der nesten all skydannelse forekommer.
Luftmasser ved jordoverflaten varmes opp av
solstråling, blir lettere og stiger opp. Det gir et
lavtrykk som medfører at kaldere, tyngre luft
strømmer inn fra et høytrykk. Den horisontale
bevegelsen av luftmasser mot lavtrykket, gir
vinddannelser. Vindforholdene er en sentral
værfaktor, ikke minst for skips- og luftfarten, så
vindens retning og hastighet som måles i et
anemometer (Se: Anemometer), kunngjøres
daglig verden rundt via værmeldingen. Samtidig
representerer vinden en viktig økologisk faktor da
vind frakter og sprer levende organismer som
pollen, frø og små dyr over betraktelige
avstander. Vind er også en viktig faktor i
utformingen av landskapet gjennom vinderosjonen. Tornadoer (tornadoes) er de mest
destruktive former for vindstormer og kan
ødelegge hele den økologiske balansen i de
områder der disse forekommer. Deres dameter
kan komme opp i et par hundre meter med en
hastighet langs bakken på 30 - 60 km i timen.
Orkaner, tropiske sykloner (hurricanes), er en
annen form for farlige vindstormer. Disse utvikles
i tropiske områder over åpent hav med ens
temperatur. Orkanene er ofte mer skadelige enn
tornadoene da de kan ha en diameter på 30 - 65
km (med et «øye» på ca 3 km) og en hastighet
på oppimot 370 km i timen. Meteorologisk institutt

WILDLIFE: Vilt, frittlevende og frittvandrende dyr,
dvs. ikke domestiserte eller tamme organismer,
men ville dyr, spesielt fisk, fugl og pattedyr, som
lever (vanligvis) i sine naturlige områder (Se:
Wilderness), inkludert både jaktbare og ikke
jaktbare arter. Til viltlivet regnes vanligvis ikke
planter (eller mennesker).
WILD MOUSE: Villmus, mus som ikke har levet
under laboratorieforhold eller i tilknytning til mennesket slik at musens reproduksjon aldri har vært
kontrollert.
WILD TYPE (Wild-type gene): Innen genetikk,
villtype gen, villtype, den naturlig forekommende
eller hyppigst observerte form i naturen av et gen
(eller allel,) organisme eller strain, dvs. den best
tilpassede genotype (og derfor også fenotype) av
en art i sitt naturlige miljø. Da villtypen representerer majoriteten av artens individer, kalles
villtypen skjønnsmessig for den normale typen.
Villtype alleler er vanligvis dominante. Villtype
allelene er ofte angitt med + istedenfor bokstav.
Hvis et recessivt gen gjennom naturlig seleksjon
blir villtype, blir dets status forandret til dominant.
Med referanse til villtype allelet, kalles de andre
allelomorfene ofte for mutasjoner. I en kvasiart,
representerer villtypen senteret i den mutante
fordelingen. Se: Quasispecies og Standard type.
WILT: (1) Enhver insektsykdom som skyldes
virus; (2) Visne, en hver plante, blad eller blomst
som er slapp, henger pga. varme, vanntap eller
sykdom (droop, flaccid, limp). Wilting, tap av
safttrykket i planter fordi planten mister mer vann
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(Oslo), benytter følgende skala for vindstyrke:
Svak vind (1,6 - 3,3 m/s), Lett bris (3,4 - 5,4 m/s),
Laber bris (5,5 - 7,9 m/s), Frisk bris (8 - 10,7
m/s), Liten kuling (10,8 - 13,7 m/s), Stiv kuling
(13,9 - 17,1 m/s), Sterk kuling (17,2 - 20,7 m/s),
Liten storm (20,8 - 24,4 m/s), Full storm (24,5 28,4 m/s), Sterk storm (28,5 - 32,6 m/s), og
Orkan (over 32,6 m/s). Vindhastigheten (kan)
måles ut fra Beaufort skalaen (0 - 12 / navn på
vindstyrken / vindstyrken i knop (m/sek i 10 m
høyde over flatt lende) / virkning på land /
virkning på sjø) noe som gir følgende skala: O STILLE - mindre enn 1(0,0 - 0,2) - røken stiger
rett opp - sjøen er speilblank, 1 - FLAU VIND - 13(0,3 - 1,5) - vindretningen ses av røkens drift krusninger danner seg på havoverflaten, 2 SVAK VIND - 4 - 6(1,6 - 3,3) - følbar, rører på
trærnes blad, løfter en vimpel - små korte, men
tydelige bølger, med glatte kammer som ikke
brekker, 3 - LETT BRIS - 7 - 10(3,4 - 5,4) - løv og
småkvister rører seg, vinden strekker lette flagg
og vimpler - småbølgene begynner og toppe seg.
Det dannes skum som ser ut som glass og en og
annen skumskavl kan forekomme, 4 - LABER
BRIS - 11 - 16(5,5 - 7,9) - løfter støv og løse
papirer, rører på kvister og smågrener og
strekker større flagg og vimpler - bølgene blir
lengre, og en del skumskavler, 5 - FRISK BRIS 17 - 21(8,0 - 10,7) - småtrær med løv begynner
og svaie, på vann begynner småbølgene å toppe
seg - mellomstore bølger som har en mer
utpreget langstrakt form og med mange
skumskavler. Sjøsprøyt fra toppene kan
forekomme, 6 - LITEN KULING - 22 - 27(10,8 13,8) - store grener og mindre stammer rører
seg, det hviner i telegrafledninger, det er
vanskelig å bruke paraply og en merker motstand
når en går - store bølger begynner og dannes,
skumskavlene er større overalt, gjerne med
sjøsprøyt, 7 - STIV KULING - 28 - 33(13,9 - 17,1)
- hele trær rører seg, tungvint å gå mot vinden sjøen hoper seg opp med hvitt skum fra
bølgetopper som brekker og det dannes strimer i
vindretningen, 8 - STERK KULING - 34 - 40(17,2
- 20,7) - kvister brekkes av trærne, tungt å gå mot
vinden - middels høye bølger av større lengde,
bølgene begynner og brytes opp til sjø rokk som
driver med betydelige hvite strimer med vinden, 9
- LITEN STORM - 41 - 47(20,8 - 24,4) - hele
store trær svaier og hiver, taksten kan blåse ned
- høye bølger, tette skumstriper driver i vindretningen og sjøen begynner og rulle. Sjø rokket

kan minske synsvidden, 10 - FULL STORM - 48 55(24,5 - 28,4) - trær rykkes opp med rot, stor
skade på hus - meget høye bølger med lange
overhengende kammer. Skummet som dannes i
store flak driver med vinden i tette hvite strimer
så sjøen får et hvitaktig utseende. Rullingen blir
tung og støtende og synsvidden nedsettes, 11 STERK STORM - 56 - 63(28,5 - 32,6) - forekommer sjeldnere, følges av store ødeleggelser ualminnelig høye bølger der middels store skip
kan forsvinne i bølgedalene. Sjøen er fullstendig
dekket av lange hvite skumflak som ligger i
vindens retning. Overalt blåser bølgekammene til
frådelignende skum der sjørokket nedsetter
synsvidden, og 12 - ORKAN - >63(>32,6) forekommer meget sjelden, uvanlig store
ødeleggelser - luften er fylt av skum og sjø rokk
som nedsetter synsvidden betraktelig og sjøen er
fullstendig hvit av drivende skum. Over en viss
høyde blåser vinden med en konstant hastighet i
en retning parallell med isobarene (linjer som
viser områder med samme trykk på et værkart).
Vindhastigheten (gradient vind) er proporsjonal
med avstanden mellom isobarene (trykkgradienten), men over høyden på gradienten (ca. 600
meter over bakken). Under denne høyden sakner
vinden pga. av effektene fra jordoverflaten, først
og fremst friksjonen mot bakken eller naturlige og
kunstige hindre mot vinden; (2) Retningen som
vinden kommer fra, eller som det kan komme til å
blåse fra; f.eks. sørvestvind (sydvesten); (3) De
fire vinder iht. kompassretningene, luftbevegelser
fra én av de fire vindretningene; (4) Solvind,
plasma som kontinuerlig slynges ut fra solens
overflate og gjennom det inter-planetariske rom
(solar wind, stellar wind); (5) Vind som bærer lyd,
lukt, stank eller vellukt; (6) Fert, teft, få teften av;
(7) Pust, gjøre andpusten, puste ut; ånderett; (8)
Lufte, tørke; (9) Vinde, tvinne, sno, vikle; (10)
Slyng, sving, bukt; omslutte, omslynge, bukte
seg; (11) Trend, en eller annen agens eller kraft
som påvirker, influerer (tendency, trend); (12)
Luft i magen, oppblåst mage, gass som utvikles i
mave eller tarm (flatulence, wind); (13) Blåsere,
messing- (brass) eller treblåsere (woodwind),
instrumenter som gir lyd gjennom pust, f.eks.
fløyter, trompeter og klarinetter (wind instruments); (14) Som mangler substans, ingenting,
intet; tale eller skrift uten mening; ordgyteri
(verbiage); (15) Forfengelighet, pompøsitet; (16)
Noe som ødelegger, forstyrrer eller forandrer
(wind of change, wind of wars).

849

WIND-BLOWED SNOW: Vindblåst snø, snø som
er transportert av vind, og ikke falt som direkte
nedbør på stedet. Wind-driven snow, vinddrevet
snø, snø blåst sammen av vinden.

WIND SHADOW: Vindskygge, leside, den luftsonen som befinner seg i le for et objekt. Bak
slike objekter dannes det gjerne strømvirvler som
kan skape opphopning av materiale, lik skavler.

WINDCHILL (Chill factor, Windchill factor,
Windchill index): En størrelse som uttrykker den
effektive lufttemperatursenkningen som føles (på
hud eller et legeme) forårsaket av kombinasjonen
av temperatur og vind i forhold til effekten ved
samme temperatur i stille vær; varmetapet fra et
legeme eller kropp som det føles når man er
utsatt for vind.

WIND TUNNEL: Vindtunnel, hul tube som det
blåser en uniform luftstrøm gjennom. I vindtunneler kan en observere de aerodynamiske
egenskaper av alle delene av et objekt ved å
bruke objektmodeller i liten skala, f.eks. av fly.

WINDKILL: Plantedød som resultat av vindens
påvirkning.
WIND EROSION (Eolian processes): Vinderosjon, erosjonen, forflytningen og deponeringen av
land og jordsmonn (topsoil) med vindens hjelp,
noe som er avhengig av vindstyrken og
materialets beskaffenhet. Hastigheten til vind
som blåser over en stabil overflate, nedsettes
pga. av friksjonen. Partikler på bakken kan da
komme i bevegelse og forflyttes avhengig av
vindhastigheten (fluid threshold), og samtidig
eroderes disse og andre løse eller faste materialer. Vindtrykket og erosjonen mot slike partikler
er sammensatt av flere komponenter som
partiklenes glatthet, fuktighet og sammenbindingsegenskaper, og vegetasjonsdekket. Se:
Eolian og Erosion.
WIND-PACKED SNOW: Pakksnø, snø sammenpakket av vind og som har en viss hardhet.
WIND PROFILE: Vindprofil, grafisk beskrivelse
av variasjonene i vindhastighet som en funksjon
av høyde eller avstand.
WIND-ROSE (Wind rose): Vindrose, diagram
som viser den relative hyppighet eller frekvens til
vindretningene på en gitt lokalitet over et gitt
tidsrom i relasjon til kompassretningene. Ofte blir
8 eller 12 retninger valgt, de danner da armene i
et stjerne-formet diagram. Lengden på armene
på vindrosen er relatert til vindhyppigheten i den
angitte retningen på stedet over en gitt tid, men
kan også benyttes til å vise den gjennomsnittlige
vindhastigheten.

WIND VANE: Vindhane, redskap for å indikere
vindretningen ved hjelp av en horisontal arm med
en større hale som kan rotere fritt på en vertikal
stang. Det medfører at halen svinger til motsatt
retning enn den vinden kommer.
WINDWARD: Vindside, mot vinden, lo, lovart,
den siden som er eksponert mot vinden. Se: Lee.
WING: (1) Vinge, en modifisert forlem hos fugl og
flaggermus, en membran-lignende utvekst fra det
ytre skjelettet på brystet (thorax) hos insekter
eller en struktur for å kunne foreta glideflukter, lik
foldene på skinnet mellom lemmene hos
flygeekorn eller de forstørrede brystfinnene hos
flygefisk; (2) Enhver av de to strukturene på
sidene av et fly for å kunne gi en flyskrog
løfteevne; (3) Innen botanikk, f.eks. de tynne,
membranøse strukturer som strekker seg ut fra
f.eks. frukten hos lønn eller ask, frøet hos furu
eller fra grenene med frø hos alm ; (4) Noe som
ligner en vinge i funksjon eller tilsynekomst; noe
som utgjør en forlenget del av eller er festet til en
hovedstruktur; (5) En gruppe som er tilsluttet eller
underlagt en større (eller eldre) organisasjon; en
egen fraksjon med avvikende synspunkter innen
en større gruppe; (6) En flanke (høyre eller
venstre) i en hær eller armada.
WING RULES: Se: Rensch's laws.
WINNOWING: (1) Sorteringen, separasjon og
gradering av fint partikulært materiale ved hjelp
av strøm eller vind; (2) Wind winnowing, metoden
utviklet i jordbruket for å kunne skille kornet
(grain) fra strået (chaff); prosessen som etterfølger treskingen (threshing) av kornet (men som
ikke fjerner kliet (bran) fra kornet); (3) Det å blåse
på ved hjelp av en vifte (fan); (4) Selektere,
separare (separate) eller sile (sift); det å fjerne
eller kvitte seg med noe uønsket.
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WINTER: (1) Vinter, sesongen mellom høst og
vår, årets kaldeste sesong som omfatter perioden
fra vintersolverv (Se: Solstice) til vårjevndøgn
(Se: Equinox), dvs. fra 21. desember til ca. 20.
mars på den nordlige halvkule. Generelt regnes
vintermånedene på den nordlige halvkule å
omfatte månedene desember, januar og februar.
På den sørlige halvkule er vintermånedene juni,
juli og august (22. juni til 21. september).
Paradoksalt nok kalles den første vinterdagen på
den nordlige halvkule (21. desember), for midtvintersdagen; (2) Overvintre, tilbringe vinteren;
(3) Vinterfôre; (4) Periode karakterisert gjennom
kulde, goldhet og ufruktbarhet, elendighet og
død; (5) Periode av inaktvitet, nedbryting, forfall
eller forråtnelse.
WINTER EGG (Opsiblastic): Vinteregg, hvileegg, en type egg hos virvelløse dyr med ekstra
tykt skall som beskytter egget gjennom vinteren.
Se: Opsiblastic.
WINTER QUARTERS: Se: Hibernaculum.
WINTER VISITOR: Vintergjest, organismer som
kun besøker spesielle områder på vinterstid og
som ikke reproduserer der.
WIREWORM DISEASE: Se: Haemonchosis.
WITHERING: Se: Xerantic.
WITHSTAND: (1) Motstå, gjøre motstand, det å
stå opp mot, bekjempe eller motsette seg (resist),
og spesielt vellykket; (2) Det å være upåvirket,
uskadd.
WIZEN: Vissen, tørr, inskrumpet, sammenskrumpet, mager (withered, shriveled); visne, skrumpe
sammen, tørke inn; å forårsake et noe visner,
skrumper sammen eller tørker inn.
WOBBLE: Se: Wabble.
WOBBLE HYPOTHESIS: En hypotese som forsøker å forklare degenerasjonen av den
genetiske koden da enkelte tRNA molekyler kan
gjenkjenne forskjellige kodoner (Se: Codon og
tRNA.
WOLF: Ulv, gråulv, varg, gråbein, skrubb (Canis
lupus), én av mange arter i hundeslekten (Canis)

som tilhører hundefamilien (Canidae). Det forekommer en rekke underarter av ulv rundt omkring
i ulvens utbredelsesområde i verden.
WOLF-FISH: Steinbit, fisk i familien Anarhichadidae, en gruppe innen piggfinnefiskene (Perciformes). Det finnes tre arter steinbiter i Norge,
som alle har et karakteristisk bredt, rundt hode,
stor munn med kraftige tenner, og tykk, seig hud:
Gråsteinbit (Anarhichas lupus, opptil 125 cm
lang), flekkstenibit (Anarhichas minor, opptil
140 cm lang) og blåsteinbit (Anarhichas
denticulatus, opptil 180 cm lang).
WOMB: Morsliv, skjød, livmor.
WOOD: (1) Tre, trevirke, ved, det harde, sekundære vevet som vi finner i mange planter og som
består for det meste av xylem (Se: Xylem).
Treverk er et porøst, fibrøst organisk og
strukturelt vev i stammen og røttene på trær og
andre treplanter bestående av cellulosefibre som
motstår spenninger og stress (tension) og som er
innleiret i en matriks av lignin (Se: Lignin) som
tåler trykk (compression). Tre defineres av og til
som kun det sekundære xylemet i stammen hos
trær, eller også inkluderer samme type vev som
en finner i røttene til trær og busker. Hos levende
trær har trevevet en støttefunksjon som gjør at
trær kan vokse seg høye, ved siden av at trevev
også frakter næringsstoffer mellom bladene og
vekstsonene og ned til røttene. Trær har blitt
benyttet i tusener av år av mennesket til brensel
og trekonstruksjoner; (2) Skog (Se: Woodland),
et sted som dominers av relativt korte trær som
står mer eller mindre tett, og må oppfylle visse
krav: Trærne må ha en viss høyde, gjensidig
påvirke hverandre, skogsarealet må ha en viss
utstrekning og tetthet som tilsammen gir et
skogsklima som skiller seg frå klimaet i området
utenom skogen. En skog er større enn et snar,
(skog)holt, (skog)lund (grove). På engelsk kalles
større skogsområder med høye trær, gjerne
«forest» (Se: Forest). En ufremkommelig skog
kalles jungel (Se: Jungle).
WOOD ALCOHOL: Se: Methanol.
WOODCOCK: Rugde (Scolopax rusticola), fugl i
snipefamilien (Scolopacidae) som forekommer i
hele Norge. Rugda forlater Norge i oktoberdesember for å overvintre i varmere strøk, og
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retrunerer i mars-april. Rugda har et døgntrekk
om morgenen og kvelden der hensikten er at
hunnene som sitter på bakken skal kunne velge
den beste maken. Rugde kjennetegnes ved
forholdsvis korte ben til å være vadefugl, og
svært langt nebb.
WOODLAND: Se: Wood.
WOOD SORREL: Gjøksyre, gaukesyre (Oxalis
acetosella), plante i gjøkesyrefamilien (Oxalidaceae) som danner teppeliknende matter på
skyggefull skogbunn (ofte eneste art sammen
med hvitveis). Om våren produserer gjøkesyre
åpne (chasmogame) blomster, mens den om
sommer og høsten produserer lukkede blomster
(cleistogamy). De hjerteformede «trekløverbladene» som kan etes, har syrlig smak som
skyldes oksalsyre.
WOODY: (1) Trerik, overgrodd med trær
(wooded); (2) Formet av eller som består av
trevirke; treplanter (woody plants); (3) Plantevev
med celler som inneholder store mengder lignin
(ligneous, woody tissues, Se: Lignin); (4) Rik i
xylem med tilhørende strukturer (Se. Xylem); (5)
Som er karaktersitisk for eller antyder noe av tre,
f.eks. trelukt (woody smell).
WOOFER: Basshøytaler, høytalere av store
dimensjoner som benyttes for å produsere relativ
lavfrekvent lyd i «hi-fi» (high-fidelity) systemet,
dvs. lyd i lavt tonehøyde (pitch) meget likt det
originale. Se: Tweeter.
WOOL-SORTERS' DISEASE: Se: Anthrax.
WORK: (1) Fagarbeid, verk, en vitenskapelig
publikasjon; (2) Arbeid, fysisk eller mental aktivitet for å produsere eller prestere noe; (3) Yrke,
en profesjon, oppgave eller prosjekt utført for
livsopphold (duty, task); (4) Perioden på døgnet
som er viet et yrke eller et spesielt arbeid; (5)
Arbeidsstykke, noe produsert gjennom aktiviteten
og innsatsen av en person eller maskin; (6)
Påvirkning eller struktur som resultat av
aktiviteten til levende organismer; (7) Kunstnerisk
handling eller dåd; et kreativt produkt lik et
maleri, skulptur, musikkkomposisjon eller skriftlig
arbeid; (8) Materiale eller ting prosessert i en
maskin; (9) Works, ingeniørmessige konstruksjoner; (10) Works, bedrift eller fabrikk der en

spesiell type industriproduksjon foregår; (11)
Works, mekanismene som driver et apparat eller
instrument; (12) Arbeid, innen fysikk, overførselen av energi fra et fysisk system til et annet,
spesielt anvendelsen av kraft for å bevege et
legeme i en gitt retning. Arbeid (W, målt i joule)
kan referere til: (a) Hvis en konstant kraft F virker
på et punkt på et legeme mens det gjennomløper
en forflytning eller forskyvning D, er arbeidet som
er utført på legemet, et skalært produkt F x D,
dvs. F = FD cos  ( = vinkelen mellom F og D)
(produktet av kraften ganger forskyvningskomponenten i retning kraften, eller produktet av
forskyvningen ganger kraftkomponenten i retning
av forskyvningen), (b) hvis et konstant vridingsmoment G virker på et legeme mens det
gjennomløper en rotering over en vinkel H (målt i
radianer) er arbeidet et skalært produkt G. Hvis
vridningsmomentet og vinkelforskyvningen har
samme retning, er arbeidet produktet G x H. Hvis
vridningsmomentets akse og rotasjonen er
perpendikulære, blir intet arbeid utført, (c) hvis en
overflate blir forskjøvet og løper over et volum V
mot et trykk p, er arbeidet utført p x Vd, (d) hvis
en ladning Q er forskjøvet mellom to punkter med
en spenningsforskjell U, er det elektriske arbeidet
utført Q x U (enheten for spenningsforskjell (volt)
er definert slik at hvis arbeidet er i joule og
ladningen i coulomb, da er U i volt), og (e) arbeid
utført gjennom forandringer i de magnetiske eller
elektriske egenskapene til et legeme. Se: Energy,
Machine og Power.
WORKER: (1) Arbeider, en som utfører manuelt
eller industrielt arbeid; industriarbeider; en medlem av arbeiderklassen; (2) Person knyttet til et
spesielt arbeid eller aktivitet; kontorarbeider; (3)
Innen entomologi, arbeider, et medlem eller kaste
i en koloni av sosiale insekter (bier, maur, veps,
termitter), og som vanligvis utgjør sterile, seksuelt
umodne hunner (hos termitter begge kjønn) som
utfører spesialisert arbeid som å bygge og
vedlikeholde boet, sanke og lagre mat, stelle
unger og fôre andre medlemmer i kolonien. Se:
Caste.
WORKING HYPOTHESIS: Arbeidshypotese, en
midlertidig hypotese som etableres for å tjene
som et første grunnlag eller rettledning for videre
studier, eksperimenteringer og undersøkelser.
Målet er at en holdbar teori skal kunne utvikles til
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slutt selv om hypotesen opprettet ut fra visse
forventninger, viste seg feil.
WORK OF AN ANIMAL: Dyrespor, spor fossiler,
sportegn, spor etter dyrs aktiviteter og ikke dyret
selv, som f.eks. fotspor, stier, markrør og
borespor. Navn som blir gitt etter sportegn
dekkes av visse regler i Koden. Se: Code og
Trace fossils.
WORM: (1) Kryp, larve, lus, utøy, åme; (2)
Kravle, krype, sno (seg), åle; (3) Lirke, liste, lure,
fritte ut; (4) Stakkar; (5) Mark, makk, virvelløst
dyr, orme-lignende dyr, enhver av mange arter
virvelløse dyr med en lang og tynn, rund eller
avflatet, kroppsform. Den engelske termen
«worm» betyr mark eller makk, ikke orm; orm på
engelsk heter «serpent» eller «snake». På dansk
benyttes orm om mark, men det skyldes at ordet
mark (makk, mask eller avledninger) ikke eksisterer på dansk i den betydningen. Danskene
skiller allikevel i stor utstrekning mellom virvelløse dyr og virveldyr i sine trivialnavn, for
krypdyrene kalles slanger (unntak finnes). Mark
(makk) omfattet tidligere dyrene i den gamle
systematiske rekken «Vermes» som ikke eksisterer lengre. Innen gresk mytologi er helmins, en
mark, a worm. Dessverre kan man fortsatt se at
ormer benyttes istedenfor mark for disse
dyrerekkene. Mark (makk; norr. madkr) omfatter:
(a) Diverse rekker (phyla) som leddmarker
(Annelida), flatmarker (Platyhelminthes), rundmarker (Nematoda) og taggelmarker (Nematomorpha), (b) børstemark, innvollsmark (mark i
magen), meitemark (vri seg som en mark), og (c)
insektlarver (som ligner på mark, mark i eplet).
Orm (norr. ormr) omfatter: (a) Slanger, langstrakte skjellkrypdyr i underordenen Serpentes
(buorm, huggorm; ormebitt, ormeblikk, ormebol,
ormegård; mye orm i marka, vri seg som en orm),
og (b) slange-lignende krypdyr i ordenen øgler
(stålorm). Men man ser at dessverre benyttes
orm også for: (a) Virvelløse dyr av rekken
«Vermes» (flatorm, leddorm, innvollsorm), og (d)
larver av insekter (kålorm; ormstukne epler).
Innen norsk veterinær- og humanmedisin
benyttes også orm mye som betegnelse på
parasittære organismer innen den gamle gruppen
«Vermes» (altså marker), f.eks. bendelormer og
rundormer; ormedrivende middel. Vi finner også
orm istedenfor mark, benyttet i utstillinger og i
bøker (bokord) over virvelløse dyr laget av

zoologer. Det skyldes opprinnelig påvirkninger fra
den danske lærebok av Boas-Thomsen (Zoologi
II: Hvirvelløse dyr) som ble benyttet i mange år
ved universitetsstudiene i zoologi, der «orm» ble
benyttet for dyrerekkene i «Vermes» (Se:
Vermes). Men termen orm bør begrenses til
trivialnavn på virveldyr, spesielt innen underordene slanger (snakes) og øgler (lizards), begge
grupper i rekken krypdyr (reptiles). Mens mark
(makk) og avledede termer, bør knyttes til
virvelløse dyr, med andre ord, alle taksa av
helminter er mark (makk). Disse dyrene
forårsaker da mark- eller makkinfeksjoner i sine
verter, ikke orminfeksjoner. Det er også i tråd
med f.eks. Norsk Landbruksordbok (Det Norske
Samlaget) som benytter «makk» og svensk
ordbruk som benytter «mask» (Se: Innledningen).
WORM BURDEN: Se: Burden og Intensity (of
infection).
WORMY: (1) Markbefengt, markspist (wormeaten), som inneholder, infisert med eller ødelagt
av mark (Se: Worm); (2) Svak, ussel, krypende,
noe som ligner eller antyder en mark.
WORMWOOD: Malurt, ekte malurt (Artemisia
absinthium), urt i kurvplantefamilien (Asteraceae)
som er i slekt med bl.a. burot (Se: Mugwort) og
norsk malurt (Artemisia norvegica). Ekte malurt
brukes som krydder i brennevin, som fersk i
absint og som tørket i bitterdram. Hele urten har
en besk smak, og sprer en gjennomtrengende
lukt hvis den males («malurt» kommer av den
påståtte evnen å kunne beskytte klær mot møll).
Norsk malurt var trolig en tidlig innvandrer etter
istiden og etablerte seg på isfrie steder hvor den
etterhvert ble utkonkurrert. Nå forekommer den i
tre land i verden, nemlig Norge, Storbritannia og
Russland (Ural).
WORT (Wort-): (1) Urteaktig (herbaceous)
plante, urt, spesielt urter benyttet som medisin
eller til mat (term ofte brukt i kombinasjoner:
Butterwort, liverwort, milkwort, spleenwort,
woundwort); (2) Vørter, søtlig væske dannet ved
å blande varmt vann og spiret og tørket korn
(malt, og da oftest bygg) (under prosessen
(meskingen) dannes enzymer som bryter ned
stivelse til sukkerarter, resultatet er øl eller
brennevin, spesielt whisky).
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WOUND: (1) Sår, skade på en kropp eller organisme, spesielt på en ytre overflate som blir brutt,
kuttet, punktert eller revet sund; (2) Mental eller
følelsesmessig smerte eller skade; såre, krenke,
krenkelse; (3) Noe som ligner et sår i effekt eller
utseende.

WRITER: (1) Skribent, forfatter, kronikør, en som
skriver artikler, noveller og bøker, spesielt i yrkessammenheng (author, columnist, novelist); (2)
Komponist som skriver musikkverk; (3) Innretning
eller apparat som skriver data til lagring; (4)
Person med en spesiell håndskrift.

WOUND INFECTION: Sårinfeksjon, lokalisert
infeksjon som skyldes at infeksiøse organismer
som f.eks. bakterier, vokser i et hudsår eller de
underliggende, levende vevene hos en organisme. Symptomene er ofte rødhet, hevelser og
smerte; alvorlige sårinfeksjoner kan gi feber,
frysninger, kvalme og brekninger. Wound parasite, sårparasitt.

WT (Weight): Forkortelse for: Vekt, tyngde.

WRACK: (1) Tang, havplanter, marin vegetasjon,
spesielt tang og tare (kelp); (2) Vrak, forlis,
skipsbrudd, skipsvrak. Wreckage, vrakgods.
WRECK: (1) Vrakgods, stranding, ting kastet på
land etter et skipsbrudd; (2) Undergang, ødeleggelse, tilintetgjørelse, destruksjon (destruction); voldsom og ødeleggende bil eller tog kollisjon; (3) Skrog (hulk) eller rester av et forlist skip;
noe ødelagt, skadet eller i forfall; (4) Person eller
dyr dyr i dårlig fysisk form eller mental forfatning;
stort antall døde sjøfugler over et kortere tidsrom.
WREN: Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes),
fugl i sangerfamilien (Sylviidae).
WRIGHT'S INBREEDING COEFFISIENT: Se:
Relationship, coeffisient of.
WRINKLE: (1) Rynket, foldet, krøllet, kruset, små
riller eller furer på en overfate, spesielt dannet
ved kontrasjon eller skrumpning av en tidligere
glatt overflate (crease, furrow, ridge); (2) Furer i
et ansikt; aldersfurer (Se: Rugose); (3) Noe nytt,
forskjellig; uventet utvikling, handling eller idé
(innovation); (4) Noe uperfekt, irregulært; et
mindre problem, vanskelighet eller ulempe
(snag).
WRIST: Håndledd, håndvrist. Håndens skjelett
deles inn i håndrot (håndleddet, håndvristen
(carpus, carpal bones)), mellomhånd (metacarpus) og fingrer (digiti manus, phalanges).
Håndflaten kalles vola manus (palma manus),
mens håndbaken heter dorsum manus. Hånden
får da en volar- (eller palmar-) og dorsalflate.
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X
X (x): Forkortelse for: Det grunnleggende antall
eukaryotiske kromosomer, dvs. det minste antall
kromosomer i et kromosomsett eller genom.
XANTHIC: Det å være gulaktig i farge.
XANTHISM (Xanthochroism): Unormal fargevariant hos et dyr der den normale fargen er mer
eller mindre erstattet med gule pigmenter.

med haploid kjønnsdifferensiering, er det kjønnskromosomet hos hunnen. I multiple kjønnskromosom systemer er X kromosomet representert mer enn to ganger i hunnen og mer enn én
gang i det hannlige kjønn. Det er genene i X
kromosomet som gir fenomenet kjønnskopling.
Se: Sex chromosome, Sex-linkage, W chromosome, Y chromosome og Z chromosome.
Xe: Forkortelse for: Xenon (Se: Xenon).

XANTHO-: Prefiks som betyr gul.
XEN- (Xeno-): Prefiks som betyr rar.
XANTHOCHROIA (Xanthoderma): Gulning av
huden.
XANTHOPHYLL (Carotenol): Xantofyll, gule,
alkohol-løselige karotenoide pigmenter som er
oksidasjonsprodukter av karotener og som er
tilknyttet fotosyntesen hos planter (spesielt
lutein). Xantofyller gir de gule og brune fargene
på høstløvet, og forekommer i visse blomster og
frukter. Xantofyll kan også finnes hos enkelte
protozoer og grønnalger; omfatter hos brunalger,
fucoxantin og peridin. Disse pigmentene kan
også forekomme i dyrisk vev som f.eks. i
eggeplomme.
XANTHOUS: (1) Som er gusten, markert med gul
farge; (2) Det å ha gulig, rødlig til kastanjebrunt
hår, eller lyst utseende, hud- og ansiktsfarge.
X-AXIS: Se: Abscissa.
X CHROMOSOME: X kromosom, det største av
de to kjønnskromosomene som finnes i begge
kjønn (ved hannlig heterogami som hos
mennesket), men i dobbel dose (paret) hos det
homogametiske kjønn og i enkelt dose (uparet) i
det heterogametiske kjønn. X kromosomet
representerer derfor ett i et par av kjønnskromosomer hos diploide organismer, der
kjønnsbestemmelsen er knyttet til spesifikke
kromosomer. X kjønnskromosomet er som nevnt
til stede i to kopier (XX) i det homogametiske
kjønn, dvs. hunnen, og i én kopi (XY eller XO) i
det heterogametiske kjønn, dvs. hannen. I
motsetning til det minste, Y kromosomet, inneholder X kromosomet tallrike gener. I individer

XENAGONES: Substanser produsert av parasitter som påvirker verten.
XENAUTOGAMOUS: Organismer med vanligvis
kryssbefruktning, men der selvbefruktning er
mulig.
-XENE: Suffiks som betyr gjest, besøkende.
XENIA: Hybrider av frø som kan gjenkjennes på
visse fenotypiske karakterer, noe som skyldes
den direkte innflytelse genotypen har på pollenet,
embryoet eller på endospermen i frukten.
XENIC: (1) Kultur som inneholder én eller flere
uidentifiserte organismer, spesielt bakterier (Se:
Axenic, Dixenic, Monoxenic, Polyxenic og Synxenic); (2) Innen uorganisk kjemi, den sterkt
oksiderende substansen H2XeO4 (xenic acid)
dannet gjennom oppløsning av xenon trioksid i
vann.
XENO-: Se: Xen-.
XENOANTIBODY: Xenoantistoff (heteroantistoff), antistoff som reagerer med et antigen fra
en annen art.
XENOBIOSIS: Xenobiose, symbiose der en art
lever fritt inni kolonien til en annen art som den
tar føde fra, mens avkommet blir holdt adskilt.
XENOBIOTIC: Xenobiotisk, ethvert stoff som er
en fremmed komponent i biologiske systemer
eller hos en spesiell organisme; kjemiske
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substanser som finnes i naturen, men som ikke
normalt forekommer der da det ikke er dannet
eller kan assosieres med levende organismer
under naturlige forhold. Med andre ord, et
fremmed (alloktont) stoff dannet eller syntetisert
av mennesket. Xenobiotisk brukes spesielt om
miljøforurensninger, slik som pesticider i avløpsvann, industrielle giftstoffer som til slutt havner i
naturen og forurensninger. Se: Allochthonous og
Toxicology.
XENODEME: Xenodeme, lokal kryssbefruktende
populasjon hos en parasitt som avviker i vertsspesifisitet fra andre demer. Se: Deme.
XENODIAGNOSIS: Xenodiagnose, metode for å
diagnostisere en infeksiøs sykdom der en vektor
blir satt til å ete på en antatt infisert vert for
senere og undersøkes for en potensiell infeksjon.
XENOECIC: Det å bebo tomme hus eller skall av
andre organismer.
XENOGAMY (Allogamy, Cross-fertilization,
Cross-pollination): Xenogami, kryssbefruktning
hos planter, spesielt mellom blomster på
(genetisk) forskjellige planter. Se: Allogamy,
Cross-breeding, Cross-pollination og Cross fertilization.
XENOGENEIC: Xenogeneisk, som involverer
medlemmer av en annen art eller som oppstår
eller stammer fra et individ av en annnen art og
derfor genetisk og immunologisk uforenlig,
inkompatibel. Se: Allogeneic og Syngeneic.
XENOGENESIS: (1) Se: Abiogenesis; (2) Xenogenese, enhver uvanlig reproduksjonsmetode.
XENOGENEOUS: Se: Exogenous.
XENOGRAFT (Heterograft): Xenograft, transplantat der donor og mottager er forskjellige arter;
f.eks. er hjerteklaffer fra gris implantert i menneskehjerter. Se: Heterograft.
XENOLOGY: (1) Xenologi, studiet av vertparasitt relasjoner; (2) Homologi som oppstått via
(horisontal) gen-overførsel mellom urelaterte
arter, f.eks. via Retrovirus; (3) Det vitenskapelige
studiet av kulturer, fremmed biologi eller romvesner (aliens).

XENOMIXIS: Se: Exomixis.
XENON: Xenon (Xe), fargeløs, luktfri og tung
gass (edelgass), som er et grunnstoff og hører til
gruppe O i grunnstoffenes periodesystem, med
atomnummer 54, atommasse (u) 131,30, smeltepunkt 111,9oC og kokepunkt -107,1oC. Xenon
forekommer i atmosfæren i en konsentrasjon på
0,00087 % og kan fremstilles gjennom destillasjon av flytende luft. Xenon forekommer 9
naturlige og 7 radioaktive isotoper. Xenon brukes
bl.a. i fluoriserende lamper.
XENOPARASITE: Xenoparasitt, parasitt som
infiserer en art eller organisme som ikke er dens
normale vert. Se: Parasite.
XENOPHOBIA: Xenofobi, fremmedhat, frykt for
fremmede, forutinntatthet mot folk fra femmede
land, eller av hva som helst som er rart og
fremmed.
XENOSOME: (1) Xenosom, en fremmed kropp;
organell av ytre opphav eller opprinnelse, som
alge-symbionten i forskjellige celler eller organismer (Se: Serial endosymbiosis theory); (2)
Diverse rester (debris) som kan forekomme
under skallet hos visse amøber.
XENOTROPIC VIRUS: Retrovirus som selv om
det smitter til individer av samme vertsart som
det stammer fra, ikke kan replisere i disse, men
kun i cellene til en annen art. Det i motsetning til
økotrofiske virus som infiserer og vokser i celler
av sin egen vertsart. Se: Ecotropic.
XERAD: Se: Xerophyte.
XERANTIC (Withering): Det å tørke opp, bli
svidd. Xeransis, gradvis tap av vevsvæske.
XERARCH SUCESSION: Økologisk suksesjon,
en serie av plantesamfunn som starter sin
utvikling i et bart, nakent land for å ende som et
klimaks samfunn. Se: Climax, Hydrosere, Mesarch sucession og Sere.
XERASIA: Tørrhet i hodebunnen.
XERIC: (1) Tørr, lav fuktighet, tørre habitater,
omgivelser karakterisert med mangel på vann;
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(2) Det å være karakterisert ved, tilpasset til eller
vokser i ekstremt tørre omgivelser. Se: Arid.
XERO-: Prefiks som betyr tørr.
XEROCHORE: Region av ekstrem tørrhet; den
samlede del av jordens overflate som er dekket
av ørkener.
XEROCLEISTOGAMY: Selvbestøving innen
blomster som forblir uåpnet på grunn av for lav
fuktighet.
XEROCOLE (XEROCOLOUS): Se: Xerophilous.
XEROGEOPHYTE: Xerogeofytt, plante som har
et hvilestadium under perioder av tørke. Se:
Xerophyte.

være permanent opprullet i tørt vær. Barken og
stammen er ofte tykk og oppsvulmet, og røttene
dyptgående, dvs. med sukkulente tilpasninger.
Kaktus, akasia og baobab er typiske former for
xerofytter. Se: Hydrophyte, Hygrophyte, Mesophyte og Xeric.
XEROSERE: Xerosere, et plantesamfunns stadium i et meget tørt område. Hvis det er utviklet på
en godt drenert, bar og fjellaktig grunn, kalles den
litosere, og psammosere hvis området er sandrikt. Se: Hydrosere, Lithosere og Sere.
XEROTHERMIC: Xerotermisk, refererer til organismer som tolererer eller lever og trives under
varme og tørre omgivelser.
XIPH-: Prefiks som betyr sverd.

XEROGRAPHY (Electrophotography): Xerografi, en tørr fotokopierende prosess der et bilde
skapes og kopieres ved hjelp av elektriske
effekter istedenfor å benytte seg av flytende
kjemikalier.

XIPHIDIOCERCARIA: En haleikte (carcarie) med
en lang hale og en stilett i den fremre kanten av
munnsugeskålen. Ce: Cercaria(e).

XEROMORPHIC. Strukturelle eller funksjonelle
tilpasninger som er karakteristisk for xerofytter
(Se: Xerophyte), som vann-lagrende stammer
eller blader og diverse tilpasninger som hindrer
vanntap ved fordampning fra disse organene.

X LINKAGE: X kobling, tilstedeværelse av et gen
(dominant eller recessivt) på X kromosomet, men
ikke på Y kromosomet (både X og Y kobling er
tilstedeværelsen av et gen på begge kromosomer). Siden hunner hos mennesket har to X
kromosomer, hannen ett, er X koplede (dominante) karaktertrekk mer vanlige hos hunnen enn
hos hannen. Det mest kjente X koplede recessive
trekk er blødersyke (hemophilia), hvor hannen
overfører det mutante gen til alle døtrene, men
ikke til sønnene.

XEROPHILOUS (Xerocole, Xerocolous, Xerophilic): Det å vær tolerant til eller tilpasset til å
leve og trives i meget tørre miljøer og habitater
eller der fuktighet er sjelden. Se: Xerophobous og
Xerophyte.
XEROPHOBOUS: Som er intolerant til tørre miljøer eller habitater; liten kapasitet til å motstå
tørke. Se: Xerophilous.
XEROPHYTE (Xerad): Xerofytt, plante som er
tilpasset til å leve under meget tørre (xeric)
betingelser og som derfor kan tåle langvarig
tørke. Xerofytter kjennetegnes ved spesielle
strukturelle eller funksjonelle tilpasninger f.eks.
reduserte bladstørrelser som minsker transpirasjonen eller de kan være dekket med hår eller
torner som oppfanger den lille fuktigheten som
måtte forekomme i atmosfæren (Se: Xeromorphic). Bladene er ofte harde, glansaktige og oppsvulmede med voksaktig overflate, og kan også

XIPHIFORM: Det å være formet som et sverd.

X-RAY (Roentgen ray): (1) X, bokstav (ord)
benyttet som kode innen radiokommunikajson;
(2) Prosessen å fotografere noe med røntgenstråler; (3) Foto eller digitalt bilde av den
indre sammensetningen av noe, spesielt de indre
deler av en kropp, når røntgenstråler passerer
gjennom det og blir absorbert i forskjellig grad av
de de forskjellige substansene; (4) Røntgenstråle, et foton av elektromagnetisk stråling med
ekstremt kort bølgelengde (10 - 0,01 nanometer,
dvs. kortere enn ultrafiolett stråling) og med
meget høy energi (100 – 100 000 elektron volt).
Røntgenstrålene har den egenskap å kunne
gjennomtrenge materialer av varierende tykkelser
som er ugjennomtrengelig for lys, og produsere
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sekundær stråling under prosessen som benyttes
innen radiografi, radiologi, radioterapi og ikke
minst, vitenskapelig forskning (Se: Radiography,
Radiology og Radio theraphy). Røntgenstrålene
er oppkalt (1895) etter Wilhelm C. Røntgen
(1845-1923) som observerte en uidentifisert
stråling når elektroner med høye energier bombarderte materie. (Antoine H. Becquerel (18521908) oppdaget (1896) gammastrålene som
senere ble vist å stamme fra atomkjernene (Se:
Gamma ray). Det er ikke universell enighet om
klassifiseringen av elektromagnetisk stråling med
høye energi kvanter.) Røntgenstråler kan utgjøre
termal stråling fra gasser med meget høye
temperaturer (106 til 108 K), eller være ikketermale, fremkommet gjennom interaksjoner
mellom høy-energetiske elektroner og et magnetfelt (synkrotron stråling) eller med lav-energetiske
fotoner. Atomer av alle grunnstoffer utsender et
karakteristisk
røntgenstråle-spektrum
(X-ray
fotoner) når de bombarderes med elektroner.
Røntgenstråler kan reflekteres, brytes (refrakteres) eller polariseres ved hjelp av passende
materialer (Se: Polarization, Reflection og Refraction), og viser interferens og diffraksjons
effekter (Se: Interference og Diffraction). Da
røntgenstråler kan passere gjennom mange
former for materie, kan en både industrielt og
innen medisin, bruke strålene til å se indre
strukturer (Se: X-ray analysis). Absorpsjonen av
røntgenstråler avhenger av materialets tetthet, da
ben er tettere enn kjøtt kan indre benstrukturer
eller andre legemer i kroppen, fotograferes og
analyseres ved bruk av en rekke forskjellige
metoder. På tross av at all slik røntgenbestråling
innbærer risiko, oppveier fordelene, ulempene
eller eventuelle skader ved å ta slike bilder. Men
gravide kvinner frarådes å bli eksponert mot
røntgenstråling da kjønnsceller og fosteret er
spesielt følsomt, det samme er mannens
kjønnsorganer (testikler). Se: Ionizing radiation
og X-ray analysis.
X-RAY ANALYSIS: Røntgenstråle analyse, analyse av det indre av kropper, legemer eller
krystallinske strukturer basert på diffraksjonen av
røntgentråler. Røntgenstråle astronomi refererer
til studiet av røntgenstrålene fra astronomiske
kilder både i og utenfor vår galakse. Da
røntgenstråler absorberes av jordens atmosfære
må observasjonen foregå i høyder over 150 km
over jordens overflate (dvs. fra satellitter, raketter

eller ballonger). De mest vanlige og lyssterke
røntgenstrålene i vår galakse, skyldes gass som
strømmer fra en normal stjerne over til en
nærliggende som enten kan være en hvit dverg
(Se: White dwarf), nøytron stjerne (Se: Neutron
star) eller svart hull (Se: Black hole). Supernova
rester som Krabbe nebulaen er en annen slik
kilde. Andre kilder som er meget sterke røntgen
kilder er kvasarene og radio galaksene. Se:
Diffraction, Nebula, Supernova og X-ray.
X-RAY CRYSTALLOGRAPHY: Røntgenstråle
krystallografi, bruk av røntgenstråle diffraksjon for
å bestemme strukturen av krystaller og
molekyler, slik som nukleinsyrer. Se: Diffraction,
X-ray og X-ray diffraction (analysis).
X-RAY DIFFRACTION (ANALYSIS) (X-ray
crystallography): Røntgenstråle diffraksjon, en
teknikk for å studere stoffenes molekylære
struktur, dvs. bestemme atom arrangementet i en
krystallinsk substans gjennom analyse av
diffraksjonsmønsteret som dannes når en
røntgenstråle (X-ray) passerer gjennom substansen. Denne analysen er grunnlaget for
røntgenstråle krystallografien. (Det var kjemikeren Rosalin Franklins (1920-1958) krystallografi-bilder av DNA som medførte at strukturen til
DNA molekylet kunne dechiffreres.) Se: Diffraction og X-ray.
X-RAY THERAPY: Røntgenstråle terapi, behandlingsmetode av sykdommer slik som kreft,
ved bruk av kontrollerte røntgenstråler. Se: X-ray.
XYLEM: Xylem, vedvev, det vaskulære vevet i
karplantene som frakter mesteparten av vannet
og de oppløste mineralsaltene fra roten til de
andre delene av planten. Xylemet utgjør «treet» i
trær og busker. Se: Phloem og Tree.
XYLOID (Ligneous): Det å være tre-aktig, av et
tre eller er likt et tre. Se: Ligneous.
XYLOPHAGA: (1) Se: Xylophagous; (2) Xylophaga, en slekt av marine muslinger (familie
Pholadidae) som borer ganger i treverk.
XYLOPHAGOUS: Som eter treverk. Se: Dendrophagous.
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XYLOPHILOUS: Det å leve og trives på eller i
treverk eller trær.
XYLOPHYTE: (1) Xylofytt, en treplante; (2) En
plante som lever i eller på trær.
XYLOTHOMOUS (Xylotomous): Som kan kutte
eller bore i treverk eller trær.
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Y
Y (y): Forkortelse for: (1) Aminosyren tyrosin
(Tyr); (2) Se: Yield; (3) År (year).
YAWN: (1) Gjespe, åpne munnen på vidt gap for
å inhalere dypt, vanligvis som ufrivillig reaksjon
på kjedsomhet eller tretthet; (2) Gape, måpe; det
å åpne opp vidt og bredt (gape).
YAWS (Frambesia, Framboesia, Pian): Frambøsi, yaws, infeksiøs sykdom hos mennesket
som skyldes bakterien, spiroketen Treponema
pallidum, subsp. pertunue (også betraktet som
art, T. pertunue). Underarten forekommer i de
tropiske regionene av Amerika, Afrika og Fjerne
Østen, særlig der hvor de hygieniske forholdene
er dårlige. Smitten skjer via direkte kontakt med
infiserte personer og gjennom sår og andre
hudskader. Etter noen uker dannes det åpne
væskende, dype sår over hele kroppen med
vevsødeleggelser som kan bli meget omfattende.
Frambøsi er spesielt utbredt hos barn som lever
under dårlige boforhold. Se: Treponematosis og
Venereal diseases.
Y-AXIS: Se: Ordinate.
Y CHROMOSOME: Y kromosom, det kjønnskromosomet som ved hannlig heterogamitet, kun
er til stede hos hannen. Y kromosomet er det
minste av de to kjønnskromosomene hos
mennesket og generelt, det minste av alle
kromosomer hos pattedyr. Y kromosomet som er
antatt å ikke ha noen direkte effekt på den fysiske
tilsynekomsten (fenotypen), er uparet og som
nevnt, kun til stede hos hannen hos diploide
organismer med heterogami og kromosomal
kjønnsbestemmelse, dvs. mangler i det homogametiske kjønnet, hunnen. Y kromosomet
inneholder få eller ingen hovedgener (det er ofte
bare en liten del av kromosomet som pares med
X kromosomet under meiose). Eggceller inneholder alltid ett X kromosom, mens spermier
inneholder enten ett X eller ett Y kromosom. Hvis
et egg (hos organismer med haploid kjønnsbestemmelse) befruktes med en X kromosom
(spermie), gir det hunnlig avkom, med en Y
kromosom (spermie), hannlig avkom. Hos
pattedyr består den aktive delen av kromosomet

med tanke på kjønnsbestemmelsen, av en
mindre DNA-sekvens som nå er identifisert hos
mennesket. I multiple kjønnskromosomsystemer
kan Y kromosomet være representert mer enn en
gang. Se: Sex chromosome, W chromosome, X
chromo-some og Z chromosome.
YARD (yd): Yard, et lengdemål på 0,9144 meter
(England) eller 0,91440183 meter (USA).
YEAR: (1) Årgang, kull; (2) En periode på rundt
ett år; (3) En periode lik ett kalenderår, men som
begynner på en forskjellig dato (jordbruksår),
eller som utgjør årlig gjenntatte, like perioder
(akademisk år); (4) Years, alder, spesielt
alderdom, eller en uendelig lang tidsperiode; (5)
År, enhver av forskjellige kalenderenheter basert
på tiden det tar for jorden å gå én gang rundt
solen. Ett kalenderår i den Gregorianske
kalender som begynner 1. januar og slutter 31.
desember, tilsvarer 365 gjennomsnittlige soldager der hver har 24 timers varighet. For å
kompensere for en manglende del som utgjør
0,2422 gjennomsnittlige soldager, blir én ekstra
dag (skuddårsdagen) skutt inn i februar hvert
fjerde år (skuddår). Et skuddår omfatter derfor
366 dager. En periode på 365 eller 366 dager er
også benyttet som basis for den Julianske
kalender. I den Jødiske kalenderen er ett år en
periode på 12 eller 13 måne måneder (lunar
months) (en periode fra en nymåne til den neste);
i den Islamske kalender, 12 måne måneder. Et
siderisk år omfatter 365,2564 gjennomsnittlige
soldager (Se: Sidereal year); (6) Solåret (det
astronomiske år; equinoctial year, nature year,
tropical year) utgjør 365,2422 gjennomsnittlige
soldager (Se: Solar year). Et anomalistisk år
(tiden mellom to passeringer av jorden i det punkt
der jorden er nærmest solen, Se: Perihelion) er
på 365,25964 gjennomsnittlige soldager (Se:
Sidereal day og Time.
YEARLING: Se: Parr.
YEARLY: (1) Årlig, som beregnes ut fra år; (2)
Årviss, noe som inntreffer, forekommer, gjøres
eller lages hvert år eller én gang i året; år for år
(annually).
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YEAR-CYCLE: Årssyklus, den komplette sekvens av aktiviteter hos en organisme gjennom
året (og som ikke nødvendigvis følger kalenderåret, Se: Year).

Pasteurella pestis) var årsak til svartedauen
(gnagere er reservoar verter). Enteric redmouth
disease (ERM) på bl.a. laks, er en
bakterieinfeksjon som skyldes Yersinia ruckeri.

YEAST: (1) Gjær, enhver av forskjellige
éncellede sopp (hvorav mange tilhører Ascomycetes), spesielt Saccharomyces cerevisiae,
som kan formere seg aseksuelt gjennom knoppskytning eller seksuelt gjennom produksjon av
ascosporer og som er i stand til å fermentere
karbohydrater og derfor benyttes til fremstilling av
alkohol i bryggeriindustrien og ved brødbakst.
Gjær omfatter også sopp som kan danne tette
matter av sirkulære eller ovale celler via knoppskytning. Plasseres gjærcellene i en sukkerløsning, formerer cellene seg og omdanner
sukkeret til alkohol og karbondioksid (Se: Anaerob respiration). Gjær finner meget stor anvendelse innen hushold og industri, og ved produksjon
av farmaka og enkle proteiner. Tremassen og
sukkeret fra papirindustrien, benyttes sammen
med Candida utilis til å produsere proteiner da
disse encellede organismene har et proteininnhold på ca. 50 - 60 %; (2) Gjærpulver, komprimert kommersielt, fuktig eller tørt, gjærprodukt
som benyttes som hevemiddel eller som
matsupplement; (3) Noe som forårsaker gjæring,
aktiviteter; en agiterende person eller agens; (4)
Fråde, bølgeskum (foam, spume).

YIELD (Y): (1) Utbytte, det man oppnår av
avkastning etter en investering eller et tiltak
(anstrengelse); (2) Overgi seg, gi opp til en
annen (surrender); erkjenne, tilstå, innrømme
(concede); (3) Avkastning, avling, avdrått, drått,
produktivitet, nettomengde produsert av plantene
i et gitt område (spesielt gjennom kultivering)
som kan utnyttes av en konsument, f.eks.
mennesket; mengden av et ønsket produkt som
kan utvinnes fra en reaksjon eller prosess.
Avkastningen kan uttrykkes som prosent eller
som forholdet mellom mengden startprodukt og
avkastning.

YELLOW FEVER (Black vomit, Yellow jack):
Gulfeber, infeksiøs og akutt alvorlig sykdom på
mennesket og andre primater som skyldes en
Flavivirus-infeksjon (familien Flaviviridae) som
medfører lever og nyresvikt og med ca. 10 %
dødelighet. Gulfeber opptrer bl.a. som en
zoonose blant mennesker i regnskogene i nordlige Sør-Afrika, Mellom- og Sør-Amerika. Reservoar verter er aper (og mennesker), smitte skjer
via mygg (Aedes aegyptii) til mennesket.
YERSINIOSIS: Yersiniose, enhver infeksiøs
sykdom i mennesket og dyr som skyldes de
Gram-negative bakterieartene i slektene Yersinia,
Pasteurella og Francisella, f.eks. Yersinia
pseudotuberculosis, Y. enterocolitica og Y. pestis
som kan smitte mennesker gjennom mat. Disse
artene er utbredt over hele verden. Mange
husdyr, fiskearter, viltarter og fugl, kan også bli
infisert med disse patogenene. Yersinia enterocolitica gir diaréer hos barn, Y. pestis (=

Y INTERSEPT: I regresjonsanalyser, verdien av
Y når X = 0. Se: Regression.
Y LINKAGE (Holandric, Y linked trait): Y
kobling, tilstedeværelse av et gen på Y kromosomet. Se: Y chromosome.
YOKOGAWA'S FLUKE INFECTION: Se: Metagonimosis.
YOLK: Plomme, den gule, indre, næringsrike
delen som er lagret i et egg (ovum) hos dyr (fugl
og krypdyr) og som er omgitt av hvite. Plomme
består av en kompleks sammensetning av
makromolekyler (spesielt proteiner, kolesterol og
lecitin) og mindre næringsmolekyler (i form av
granuler) som oocytten er omgitt av før befruktningen. Syntesen av plomme under oogenesen,
er en viktig prosess da plomme utgjør næringskilden for vekst og utvikling av embryoet før
klekkingen, og etter klekkingen hos bl.a. enkelte
fisk (plommesekkyngel hos laks). Se: Amniote og
Yolk-sac.
YOLK-SAC: Plommesekk, én av de beskyttende
membranene som omgir embryoet hos virveldyr
og som inneholder eggets plomme som embryoet
henter sin næring fra via et system av blodårer.
Plommesekken er særlig utpreget hos nyklekte
fiskelarver, fiskeyngel; hos krypdyr og fugl omgir
plommesekken, plommen. Hos de fleste pattedyr
er plommen erstattet med væske. Se: Amniote
og Yolk.
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YOUNG: (1) Ung, unge, ungdom, ungdoms-, det
å være i en tidlig fase av livet, i utviklingen eller
veksten (baby, immature); (2) Relatert til det som
er ungt eller typisk for et tidlig livsstadium;
dyreunge (kalv), ungt individ; (3) Uerfaren, fersk,
ny, grønn, det å mangle erfaring; (4) Liten,
minste, den yngste av to med samme navn; (5)
Innen geologi, land- eller vannmasser som
befinner seg på et tidlig stadium i en geologisk
syklus.
YOUTH: (1) Undom, ungt menneske, tilstanden
eller kvaliteten å være ung (youthfulness); (2)
Ungdomstid, livsperioden mellom barndom
(childhood, Se: Child) og det voksne liv (Se:
Maturity); (3) Tenåring, spesielt en ung hann i
sen pupertetsalder (Se: Adolescence); (4) En
flokk unge mennesker; (5) En tidlig eksistenseller utviklingsperiode; innen geologi, det første
stadium i en erosjonssyklus.
YTTERBIUM: Ytterbium (Yb), sølvaktig metallisk
grunnstoff som hører til lanthanoidene i grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 70,
atommasse (u) 173,04, smeltepunkt 819 oC og
kokepunkt 1 196oC. Det forekommer 7 naturlige
og 10 kunstig produserte isotoper. Ytterbium
brukes i forskjellige stållegeringer.
YTTRIUM: Yttrium (Y), sølvgrått metallisk
grunnstoff som hører til gruppe IIIB i grunnstoffenes periodesystem, med atomnummer 39,
atommasse (u) 88,905, smeltepunkt 1 522 oC og
kokepunkt 3 338oC. Det naturlige isotop er
yttrium-89; det er kjent 14 kunstige isotoper.
Yttrium brukes i legeringer for superledere og i
sterke magneter. Metallet er stabilt i luft under
400oC.
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Z
ZAIN: Enfarget mørk hest, hest som verken er
hvit, grå eller droplet. Zayin, den sjuende bokstav
i det hebraiske alfabet.
Z-BAND: Sonen av aktin-interaksjoner mellom
sarkomerene; grensen mellom muskel sarkomerene. Se: Sarcomere.
Z CHROMOSOME: Z kromosom, et kjønnskromosom i det ZW kromosomale system for
kjønnsbestemmelse som bestemmer kjønnet hos
fugl, noen krypdyr (f.eks. komodovaranen), fisk,
krepsdyr og insekter (sommerfugler og møll). Z
kromosomet forekommer hos begge kjønn, men
hunnen er heterogam med et par forskjellige
kromosomer (ZW), hannen homogam med to like
kromosomer (ZZ). Bokstavene Z og W benyttes
for å skille dette systemet fra XY systemet for
kjønnsbestemmelse. Så i kontrast til XY systemet
(og XO systemet) der spermiene bestemmer
kjønnet, bestemmer egget (ovum) kjønnet i ZW
systemt. Z kromosomet er større og har flere
gener en W kromosomet, lik X kromosomet i XY
systemet. Se: Sex chromosome, W chromosome,
X chromosome og Y chromosome.
ZEBROID: Krysning mellom hest og sebra.
ZEITGEBER: Se: Time giver.
ZENITH: (1) Toppunkt, et himmellegemes høyeste punkt over en observatørs horisont; (2)
Punktet for kulminasjon (Se: Acme); høydepunktet i en karriere; (3) Den øvre delen av
himmelen; uendelig langt borte; (4) Innen
astronomi, det punkt på himmelvelvingen som er
rett (vertikalt) over posisjonen til en observatør på
jordens overflate; retningen motsatt gravitasjonen (Se: Nadir).
ZEPHYR: (1) Vestenvind; (2) Svak bris fra vest
(Se: Wind); (3) Noe lett og luftig; ubetydelig; (4)
Meget lett bekledning.
ZERO: (1) Null, det numeriske tall (siffer) null,
symbolisert med 0; (2) Frysepunkt, nullpunkt,
temperaturen 0oC på et termometer; (3) Et null,
betydningsløs person, person uten innflytelse

(nonentity); (4) Innen matematikk, et hovedtall
som indikerer fravær av all mengde, størrelse
eller enheter under betraktning; ordenstall
(ordinal number) som indikerer et startpunkt,
innledning; verdien av en uavhengig variabel som
gjør en funksjon lik null; (5) Punktet fra hvor en
gradert skala begynner; (6) En tilstand av totalt
fravær eller nøytralitet; det laveste punkt (nadir).
ZERO SUM GAME: Innen spillteori, en
konkurranse hvor en konkurrent vinner mens den
andre alltid taper. Hvis vinneren scorer verdien
+1 og taperen -1, er summen null, derav navnet.
ZETA KARYOLOGY: Se: Karyology.
ZIGZAG: (1) Sikksakk, en serie av korte skarpe
vendinger eller vinkler; (2) Sikksakk evolusjon
(Se: Anorthogenesis og Orthogenesis).
ZIKA VIRUS (ZIKV): Zika virus, virus (familien
Flaviviridae) som antas å stamme fra Uganda
(Zika forest) hvor det først ble isolert (1947) fra
aper; mennesker ble først påvist infisert i 1952.
Utbrudd av Zika viruset har forekommet både i
Afrika, Amerika, Asia og i Stillehavsområdet.
Viruset spres primært gjennom dagaktive mygg
som Aedes aegypti og A. albopictus; seksuell
overførsel er også mulig. Inkubasjonstiden antar
man er noen få dager. Symptomene som varer
fra to til sju dager, kan bl.a. være mild feber, kløe,
smerter i muskler og ledd, og hodepine. Viruset
kan også medføre hjerneskade (microcephaly)
hos nyfødte. (I Brasil er det rapportert (2015) en
forbindelse med dette viruset og Guillain-Barré
syndromet, en sjelden neurologisk sykdom der
kroppens immunsystem angriper ved en feil det
perifere nervesystemet lokalisert utenfor hjernen
og ryggmargen). Det finnes ingen vaksiner.
ZINC (Zn): (1) Sink, blåhvitt, metallisk grunnstoff
med atomnummer 30 i grunnstoffenes periodesystem, atommasse (u) 65,38, smeltepunkt
419,57oC og kokepunkt 907oC. Det er kjent 4
stabile isotoper og 6 radioaktive isotoper. Sink
benyttes i galvanisering og i en rekke legeringer
som f.eks. messing og bronse. Kjemisk sett er
sink et reaktivt metall som kombineres med
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oksygen og andre ikke-metaller og kan reagere
med svake syrer under frigivelse av hydrogen.
Sink er kjent som et viktig næringsemne (sporelement) i levende organismer og inngår i mange
viktige proteiner i kroppen, sink er bl.a. viktig for
hormonet insulin som regulerer blodsukkeret,
samt for veksthormoner og det mannlige
kjønnshormon testesteron. I tillegg inngår sink
som prostetisk gruppe (co-faktor) i mange
enzymer som styrer stoffskiftet, og er viktig for
transporten av kulldioksid fra vevet til lungene,
DNA syntesen, kjønnsutviklingen, vekst og
sårheling, immunforsvaret, bendannelse og
proteinproduksjonen. Sink finnes også i et viktig
antioksidant-enzym som beskytter cellene mot
skadelige kjemiske stoffer av typen frie radikaler.
Både sterk vekst i ungdommen og diverse forhold
i alderdommen, kan føre til sinkmangel. Hovedkilde til utvinning av sink er malm av sinksulfid
(ZnS). Sink finnes i mat som kjøtt, bønner og ost
samt grove kornslag. Matvarer med høye fett- og
sukkerinnhold har lavt sinkinnhold. Anbefalt
dagsinntak for voksne er 12 - 15 mg (Se: Essential elements og Prosthetic); (2) Belegge med
sink, galvanisere.
ZINCOPHYTE: Sinkofytt, plante som er tilpasset
til eller som kan tolerere høye nivåer av sink i
jorden.
ZIRCONIUM: Zirconium (Zr), gråhvitt metallisk
overgangsgrunnstoff med atomnummer 40 i
grunnstoffenes periodesystem, atommasse (u)
91,22, smeltepunkt 1 853oC og kokepunkt 4
376oC. Zirconium som forekommer i fire naturlige
og seks radioaktive isotoper, benyttes i kjernereaktorer da det effektivt absorberer nøytroner,
og i visse legeringer. Metallet brenner ved 500 oC
og danner et passivt oksidlag i luft.

grader. Dyrekretsen ble benyttet innen medisin i
gamle dager (dessverre også av enkelte i dagens
verden), da man trodde at de forskjellige
stjernetegnene hadde innflytelse på forskjellige
egenskaper, kjennetegn og kroppsdeler. I
grupper på tre er stjernetegnene tilknyttet de fire
elementer: Ild (væren, løven og skytten), jord
(tyren, jomfruen og stenbukken), luft (tvillingene,
vekten og vannmannen) og vann (krepsen,
skorpionen og fiskene). Årets dager er inndelt i (i
henhold til astrologien): Væren (Aries) 21. mars 20. april, Tyren (Taurus) 21. april - 20. mai,
Tvillingene (Gemini) 21. mai - 21. juni, Krepsen
(Cancer) 22. juni - 23. juli, Løven (Leo) 24. juli 23. august, Jomfruen (Virgo) 24. august - 22.
september, Vekten (Libra) 23. september - 22.
oktober, Skorpionen (Scorpio) 23. oktober - 22.
november, Skytten (Sagittarius) 23. november 21. desember, Stenbukken (Capricorn) 22.
desember - 19. januar, Vannmannen (Aquarius)
20. januar - 19. februar, og Fiskene (Pisces) 20.
februar - 20. mars.
ZOEA: Zoea, sent larvestadiet hos krepsdyr-arter
(tifot-krepsene, storkrepsene, Malacostraca)
karakterisert med en stor bakkropp, relativ liten
forkropp og åtte par vedheng. Se: Acanthosoma
og Mysis.
ZOIDOGAMY: Zoidogami, befruktning ved hjelp
av en bevegelig hannlig gamet, en form for
plantereproduksjon der gametene (antherozoides, Se: Gamete) svømmer (i vann) til de
hunnlige gametene (Se: Archegonium); fenomenet forekommer hos alger, moser, bregner og
noen nakenfrøete planter (gymnospermer).
ZO(I)DIOPHILOUS: Se: Zoophilous.
-ZOITE: Suffiks som betyr dyr.

ZOARIUM: En koloni av dyr.
ZODIAK: Dyrekretsen, zodiaken, stjernetegnene. Dyrekretsen er et begrep innen astrologien
der det refererer til et tenkt (imaginært) belte
rundt jorden (som bikker ca. 23,5 grader i forhold
til ekvator). Dyrekretsen (ekliptikken) som
betraktes som en gradskive som solen følger
gjennom årets gang, ble delt inn i tolv deler på
30-grader, som hver fikk navn etter stjernebilder.
For eksempel vil astrologer si at solen står i
«væren», mens astronomer kaller det for null

ZONAL: (1) Sonal, relatert til en sone eller
soner ; (2) Delt opp i soner (zoned) ; (3) Innen
geologi, jord men en spesiell sjiktning, jordprofil
overveiende bestemt av klima og vegetasjon.
Zonality, utbredelsen av organismer i avgrensede
soner (sonerte områder) eller egenskapen ved et
sonemessig oppdelt habitat eller område.
ZONAL FOSSIL: Se: Index fossil.
ZONA OCCLUDENS: Se: Tight junction.
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ZONA PELLUCIDA: Zona pellucida, det gjennomsiktige ytre lag av glykoprotein som omgir
plasmamembranen hos en eggcelle (oocytt) hos
pattedyr. Se: Oocyte.
ZONATE: Det å være markert med soner eller
konsentriske fargeband.
ZONATION: (1) Innen økologi, sonering, fordelingen av forskjellige organismer i distinkte biogeografiske soner eller lag; den progressive
forandringen i diversiteten av dyr langs ett
transsekt fra den ene til den andre enden av et
habitat der det forekommer variasjoner i det
fysiske miljøet. Soneringen kan f.eks. omfatte
distinkte lag eller soner langs en skråning eller i
tidevannssonen langs en klippekyst der en
sonering fremstår tydelig både når det gjelder
tangarter og fastsittende dyrearter (Se: Transect);
(2) Arrangement eller formasjon i soner; sonal
struktur (Se: Zonal).
ZONATION OF STREAMS: Elvesonering, inndelingen (longitudinelt) av en elv i forskjellige
soner fra kilden til elvemunningen etter strømforholdene, næringsforholdene og artssammensetning av faunaen, spesielt av fisk. Se: Lotic.
ZONATION OF THE SEA: Havsonering, inndelingen av marine områder i forskjellige soner,
regioner, primært pga. lysets gjennomtrengelighet i vann. Den marine biosykel kan grovt
inndeles i havbunnen (det bentiske område) og
det åpne havet (det pelagiske område). Det
pelagiske område kan igjen inndeles i det
nerittiske område (gruntvannsområdene, kystområdene, Se: Neritic province) og det oseaniske
område (dypvannsområdene, Se: Oceanic zone).
Det nerittiske området som omfatter litoralsonen
mellom høyvanns- og lavvannsmerket og sublitoral sonen ned til ca. 200 meters dyp, er ca. 15
- 240 km bred og tilsvarer kontinentalhyllen ut til
der den raskt faller mot de store havdyp langs
kontinentalskråningen. Det oseaniske området
utenfor kontinentalhyllen, kan inndeles i bathyale
-, abyssale - og hadale soner på basis av dybde.
Den bathyale sonen ligger fra rundt 200 til 1 800
meter, utgjør en del av kontinentalskråningen, de
abyssale og hadale sonene utgjør dyphavssonene utenfor. På basis av gjennomtrengeligheten av lys i havet kan en adskille to regioner,
soner: De eufotiske og fotiske sonene som går

ned til der lyset ikke kan trenge videre, og den
afotiske sonen som er sonen der lyset ikke når
(dvs. de bathyale, abyssale og hadale sonene).
Se: Abyssal zone, Aphotic zone, Bathyal zone,
Dysphotic zone, Euphotic zone og Hadal zone.
ZONE: (1) Sone, belte, område definert gjennom
spesifikke grenser; en sone som skiller seg fra
nærliggende områder med en spesiell egenskap
eller karakter (belt, girdle, layer); (2) Sylindrisk,
ringaktig struktur eller utvekst; (3) Distrikt eller
territorium som er etablert for en spesiell hensikt
eller aktivitet; (4) Enhver av jordens fire overflatesoner basert på klima (temperatur) og
breddegrad: Tropene (torrid zone), de nordlige og
sørlige tempererte sonene (temperate zones) og
de nordlige (arktiske) og sørlige (antarktiske)
polare sonene (frigid zones); (5) Overflatedelen
av en kule mellom to parallelle plan som skjærer
kulen; (6) Innen biogeografi og økologi, en underavdeling av en biogeografisk region med en
karakteristisk fauna, eller en sone med karakteristiske fysiske egenskaper som bebos av en
spesiell fauna og flora (f.eks. fjellets tresone,
bjørkebelte); (7) Innen geologi, jord- eller berglag med karakteristisk sammensetning eller innhold (som f.eks. kan skilles ved hjelp av ledefossiler); (8) Innen krig (sport), en sone til forsvar
eller krighandlinger; krigssone (zone defense).
ZONE FOSSIL: Se: Index fossil.
ZONE TIME: Sonetid, lokalt tidssystem med 24timers soner der hver sone dekker 15 o lengde
(360 lengdegrader delt på 15 = 24) og hvor hver
sone er gitt et bokstavtegn. Symbolet for
«Greenwich mean time” sonen er Z. (Hver grad
deles inn i minutter (60’), og hvert minutt inn i
sekunder eller desimalminutter (60’’). Lengdegrader (og breddegrader) deles i senere tid ofte i
desimalgrader, der avstanden mellom lengdegradene varierer fra 111 319,5 m ved ekvator til 0
ved polene (ekvator er 40 075, 017 km lang.)
ZONKEY: Hybrid mellom en sebra og et esel
(donkey).
ZONOCILIATE: Det å ha et band av cilier. Se:
Cilium.
ZONULA NUCLEUM LIMITANS: Se: Nuclear
lamina.
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ZONULA OCCLUDENS: Se: Tight junctions.
-ZO- (-zoo-, -zoa): Affiks som betyr dyr, dyrehage, zoologisk hage.
ZOOANTHROPONOSIS (Zoonosis): Zooantroponose, enhver sykdom hos mennesket som
stammer fra et laverestående dyr, spesielt virvelløse dyr. Se: Anthropozoonosis og Zoonosis.
ZOOAPOCRISIS: Dyrs strategier for respons mot
miljøfaktorene.
ZOOBENTHOS: Zoobenthos, dyr som lever i
eller på bunnen av innsjøer. Se: Benthos.
ZOO BIOLOGY: Zoobiologi, dyrehage biologi,
studiet over forholdene i zoologiske hager eller
som har betydning for dyrene som lever i slike
spesielle miljøer. Zoobiologi er et viktig studieområde da biologiske kunnskaper hentet fra
disse menneskeskapte miljøene, medvirker også
til bedre forståelse av dyrs krav til naturlige
omgivelser.
ZOOBIONT: Dyr som lever symbiotisk. Se:
Symbiosis og Symbiotic.
ZOOBIOTIC: Zoobiotisk, organismer som lever
som en parasitt på andre dyr. Se: Parasite,
Symbiosis og Zoobiont.
ZOOCHLORELLAE: Zoochloreller, grønne endosymbiontiske alger (Chlamydomonas, Chlorella,
Tetraselmis) som lever i forskjellige invertebrater
som f.eks. flimmermark, nakensnegler, polyppdyr
(nesledyr) og svamper, eller i protozoer som
f.eks. ciliater, foraminiferer og radiolarier. I verten
bidrar de med fotosynteseprodukter som kan
utnyttes av verten, mens de samtidig drar nytte
av nitrogenholdige produkter fra verten. Zoochloreller gjør verten grønn. Se: Phycozoan og
Zooxanthellae.
ZOOCHOROUS (Zoochoric): Som transporteres
og spredes ved hjelp av dyr.
ZOOCHORY: Zookori, transport og spredning av
plantedeler, frø og frukter, ved hjelp av dyr.
ZOOCOENOSIS (Zoocenose): Zoocoenose,
zoocønose, et dyresamfunn; sekundærprodu-

sentene (konsumentene) som utgjør en del av en
biocoenose. Se: Biogeocoenosis og Coenosis.
ZOODOMATIA: Plantestrukturer som tjener som
ly for dyr.
ZOODYNAMICS (Zoonomy): Zoodynamikk, dyrs
fysiologi eller dyrekroppenes dynamikk. Zoonomy, vitenskapen om dyrelivet eller dyreriket
(Se: Animalia).
ZOOECIUM: Zooecium, zoøkium, sekk eller
kammer (eksoskjelett) som bebos av et
ferskvannsmosdyr (zooid); del av en mosdyr
koloni som huser og nærer zooider. Se: Zooid.
ZOOECOLOGY (Animal ecology): Dyreøkologi,
den del av økologien som arbeider med relasjonene mellom dyr (Se: Animalia) og protozoer
(Se: Protozoa), og deres biotiske og abiotiske
miljø.
ZOOFLAGELLATE: Zooflagellat, protozoer som
ikke bærer kloroplaster og som har fra én til
mange flageller. Det forekommer både frittlevende og parasittiske zooflagellater.
ZOOGAMETE (Planogamete, Zoozygogamete,
Zoozygosphere): Zoogamet, en bevegelig
gamet. Se: Gamete og Planogamete.
ZOOGAMOUS: (1) Som reproduserer seksuelt
(Se: Zoogamy); (2) Planter som har bevegelige
gameter.
ZOOGAMY: Zoogami, seksuell reproduksjon hos
dyr.
ZOOGENESIS: (1) Zoogenese, utviklingen av en
dyreart eller dyrelivet på jorden gjennom evolusjonære prosesser og tidsperioder; (2) Produsert
eller forårsaket av dyr.
ZOOGENETICS: Zoogenetikk, genetiske undersøkelser på dyr.
ZOOGENIC (Zoogenous): (1) Zoogenisk, som er
produsert av eller forårsaket av dyrs aktiviteter;
(2) Det som er relatert til dyrs utvikling og
evolusjon.
ZOOGEOGENESIS: Se: Zoogenesis.
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ZOOGEOGRAPHICAL REGIONS (Faunal realm, Faunal region, Zoogeographical realm):
Zoogeografiske regioner, dyregeografiske regioner, en biologisk inndeling av jordens overflate i
store geografiske hovedområder som kan karakteriseres gjennom en mer eller mindre spesiell og
likeartet (homogen, uniform) fauna, og da særlig
med tanke på fugl og pattedyr. Graden av
regional distinkthet kan variere og reflekterer
spesielt klimaforholdene og grad av geografiske
barrierer. Antall regioner kan variere avhengig av
hvilket system som benyttes, f.eks. 6 hovedregioner: Australske region (Se: Australian
region), Etiopiske region (Se: Etiopian region),
Nearktiske region (Neartic region), Neotropiske
region (Neotropical region), Orientalske region
(Se: Oriental region) og Palearktiske region (Se:
Palearctic region), eller tre hovedregioner: (A)
Arctogaea (Palearktiske region: Europa, NordAfrika, Asia sør til Himalaya), Nearktiske region
(Grønland, Nord-Amerika sør til de sentrale deler
av Mexico), Etiopiske region (Afrika sør for
Sahara), og Orientalske region (India, Indokina,
Malaysia, Filippinene og de Indonesiske øyene
vest for Wallaces linje) (Palearktisk og Nearktisk
kalles tilsammen Holarktiske region, Se: Holarctic
region), (B) Neogaea (Neotropiske region: SørAmerika, Sentral-Amerika, Vest-India, og de
sørlige deler av Mexico), og (C) Notogaea
(Australske og Austral-asiatiske region: Australia,
New Zealand, de fleste av Stillehavsøyene og de
Indonesiske øyene - øst for Wallaces linje; Se:
Australian subregion). Se: Faunal province og
Paleogaea.
ZOOGEOGRAPHICAL ZONE: Zoogeografisk
sone, dyregeografisk sone, en geografisk enhet
som kan karakteriseres gjennom de arter eller
grupper av organismer som lever der, eller fordi
det utgjør et særegent habitat eller er et resultat
av en spesiell historisk utvikling. Se: Biogeographical realm, Bioregion, Ecoregion og Geographical zone.
ZOOGEOGRAPHY: Zoogeografi, dyregeografi,
den del av biogeografien som omfatter det
vitenskapelige studiet av den tidligere eller
nåværende geografiske fordeling og utbredelse
av dyrearter på jorden (eller andre spesifikke
grupper av dyr), og da spesielt årsakene til de
observerte
utbredelsene.
Metodene
som
benyttes innen zoogeografi omfatter bl.a. mole-

kylær biologi, fylogeni, genetikk, morfologi og
geografiske informasjonssystemer (Se: Geographic information systems). Jorden kan oppdeles i
zoogeografiske regioner (faunaregioner) adskilt
av naturlige barrierer som f.eks. fjell, hav og
ørkener (Se: Zoogeographical regions). Faunaen
i hver region antas, i hvert fall delvis, og skyldes
kontinentaldrift og evolusjonære prosesser under
isolasjon. Dyregeografi omfatter en deskriptiv og
en kausal del. Den deskriptive zoogeografien
forsøker å beskrive og arrangere alle levende dyr
i et geografisk system ut fra deres romlige
(spatiale) fordeling og utbredelse. Metodene
omfatter underdisiplinene: Korologi (Se: Chorology), faunistikk (Se: Faunistics), systematisk
zoogeografi (romlig utbredelse av taksa over
artsnivå), og biocoenotisk zoogeografi (dyresamfunnenes dynamikk og utbredelse). Den kausale
zoogeografien kan deles inn i en økologisk,
historisk og eksperimentell del. Innen økologisk
zoogeografi undersøkes det økologiske samspill
mellom dyr og det området de lever i (dvs. de
faktorer i omgivelsene (økologiske) som avgjør
dyrs utbredelse og som dermed øker forståelsen
av strukturen, forandringene og stabiliteten, til
gitte biocoenoser). Innen historisk zoogeografi
forsøker man å beskrive dagens utbredelse av
dyr ut fra de kunnskaper man har om dyrene,
landskapenes evolusjon og tilblivelse. Innen
eksperimentell zoogeografi benyttes eksperimentelle forsøk for å beskrive og forstå de faktorene
som har betydning for dyrenes utbredelse. Ikke
minst dyrenes muligheter for passiv utbredelse
og deres valens (Se: Valence), er viktig å
undersøke innen den eksperimentelle zoogeografien. Anvendt zoogeografi er menneskets bruk
av den kausale zoogeografi, spesielt med hensyn
på utbredelsen av parasitter og deres verter og
vektorer. Se: Biogeography, Arctogaea, Neogaea, Notogaea, Plant geography og Zoogeographical regions.
ZOOGONOUS: Se: Viviparous.
ZOOGRAPHY: Zoografi, den del av zoologien
som arbeider med beskrivelsen av dyr, deres
utseende, former og adferd.
ZOOID: Zooid, omfatter: (a) En bevegelig spore,
(b) cellekroppen hos en stilket ciliat (i motsetning
til stilken; f.eks. Vorticella), (c) individ utviklet fra
et egg i en koloni av virvelløse dyr, f.eks. én

867

polypp i en korallkoloni, eller (d) et individ av
mosdyr (Bryozoa) eller kappedyr (salper, Tunicata). Se: Blastozooids, Budding og Oozooid.
ZOOLITH (Zoolite): Dyrefossil, et forstenet (fossilert) dyr, del av et dyr eller en animalsk
substans.
ZOOLOGICAL: (1) Zoologisk, som er relatert til
zoologisk vitenskap; (2) Som angår dyr, dyrelivet
eller dyriske organismer (til forskjell fra mennesket og det menneskelige). Se: Zoology.
ZOOLOGICAL TAXON: Se: Taxon.
ZOOLOGIST: Zoolog, student eller spesialist i
zoologi (Se: Zoology), dvs. på organismer klassifisert som dyr (Se: Animalia) eller protozoer
(urdyr i riket Protoctista). Se: Animalia, Protoctista og Protozoa.
ZOOLOGY: ZOOLOGI (gresk: «ζῷον, zōion»;
dvs. dyr (animal) og «λόγος, logos», dvs.
kunnskap, lære), et universitetsfag som praktiseres av zoologer (Se: Zoologist), den grenen av
biologi som omfatter læren om dyrene. BIOLOGI
/ BIOVITENSKAP / LIVSVITENSKAP (gresk bios,
liv, logos, forklaring, lov, tenkning, teori) er læren
om de levende organismene, deres utvikling og
mangfold, deres utbredelse, forhold til sitt ytre
miljø, og de biologiske prosessene som styrer og
kontrollerer populasjoner og økosystemer. Biologer er naturvitere. Faget biologi kan deles inn i
det som studeres ved organismene eller etter
hvilke grupper som underlegges et studium,
f.eks. dyrebiologi, zoologi (organismene i riket
Animalia). Zoologi omfatter en rekke fagområder
(definisjonsformuleringer kan variere): ANATOMI
(læren om kroppens normale oppbygning, Se:
Anatomy); ANVENDT ZOOLOGI (de praktiskvitenskapelige tilnærminger knyttet til dyrebiologi
og økonomi: Fiskeriundersøkelser, viltundersøkelser (jaktzoologi), oppdrettsnæring, pelsdyrnæring, bekjempelse av skadedyr, skogs- og
landbruksentomologi, husdyravl og veterinærvirksomhet); BIOKJEMI (læren om de kjemiske
strukturer, energiomsetninger og prosesser i
levende dyr); BIOTEKNOLOGI (teknologi knyttet
til kloning, kartlegging av gener, stamcelleforskning, kunstig befruktning, produksjon av
legemidler på basis av celler (fra dyr, planter og
mikroorganismer) eller deler av celler for å

fremstille, endre eller forbedre legemidler til
anvendelse innen havbruk, landbruk, medisin,
miljøvern og industri), CELLEBIOLOGI (læren om
hvordan celler formerer seg og samvirker i
kroppens vev og organsystemer, og hvordan
organeller, molekyler og cytoplasma samvirker);
CYTOLOGI (cellelære, cellebiologi, læren om
den normale, finere oppbyggingen av cellers
strukturer og funksjoner som sett gjennom
lysmikroskopi, transmisjons- og sveipeelektronmikroskopi); DYREFYSIOLOGI / FYSIOLOGI
(læren om de biokjemiske, fysiske og mekaniske
prosesser og deres samvirke i levende dyr;
generelt, fysiologiske prosesser på cellenivå mht.
hormonsystemet, immunforsvaret, nervesystemet, sirkulasjons- og åndedrettssystemet);
EMBRYOLOGI (læren om dyrenes tidlige
utvikling, fra det encellede stadium til starten på
det selvstendige liv); ETOLOGI / ADFERDSØKOLOGI / ADFERDSBIOLOGI (læren om dyrs
adferdsmønstre under naturlige forhold, læren
om dyrs adferd som resultat av et «naturlig
utvalg» eller studiet av pardannelse («behaviorisme» er læren om adferd under laboratorieforhold; «sosiobiologi» (utviklet fra etologien) er
læren om menneskets sosiale adferd og kultur);
EVOLUSJONÆR ZOOLOGI / UTVIKLINGSBIOLOGI / EVOLUSJON (læren om hvordan
dyrearter oppstår, er beslektet og utvikler seg
over tid); GENETIKK (læren om gener og arveanleggene (genotypen), deres variasjon og
nedarving fra en generasjon til den neste og
hvordan genotypen påvirker dyrenes utseende,
fenotype); HISTOLOGI (vevslære, læren om
vevenes mikroskopiske struktur); KARYOLOGI
(læren om kromosomenes antall og form);
KOMPARATIV ANATOMI (læren om dyrearters
organer (også i forhold til mennesket) i et
evolusjonært,
sammenlignende
perspektiv);
MAKROSKOPISK ANATOMI / ZOOTOMI (læren
om organers normale form og oppdeling slik vi
ser det med det blotte øye; overflatestrukturene
og
organsystemenes
relative
plassering);
MIKROSKOPISK ANATOMI (læren om organismenes, vevenes og cellenes finere bygning
(Se: Histology) og cellestruktur (Se: Cytology)
som sett gjennom mikroskop); MOLEKYLÆR
ZOOLOGI / MOLEKYLÆRBIOLOGI (studiet av
zoologi / biologi på det molekylære nivå; hvordan
biokjemi og biofysikk kan forklare samvirket
mellom molekyler (nukleinsyrer og proteiner) i
celler; omfatter molekylær cellebiologi, molekylær
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embryologi, molekylær genetikk og arv);
MORFOLOGI (læren om former, hvorledes dyr er
bygget opp, dere ytre utseende (eidonomi),
struktur og størrelse); OSTEOLOGI (læren om
skjelettet); PATOLOGI (sykdomslære); PATOLOGISK ANATOMI (læren om organenes patologiske anatomi versus normale tilstand); SYSTEMATISK ANATOMI / SPESIELL ANATOMI /
DESKRIPTIV ANATOMI (læren om organsystemene, f.eks. kretsløpet, ekskresjonssystemet,
bevegelsesapparatet og sanseapparatet); TOPOGRAFISK ANATOMI (læren om organenes
innbyrdes plassering i forhold til hverandre);
ZOOGEOGRAFI / BIOGEOGRAFI (læren om
utbredelsen og fordelingeen (fylogeografi) av
dyreartene på jorden basert på evolusjonær
opprinnelse
(fylogenetikk),
geomorfologiske
prosesser (platetektonikk, erosjon, menneskeskapte prosesser) og klima; dyrs vandringer og
utbredelsesmønster er en viktig del av
evolusjonsteorien); ZOOLOGISK SYSTEMATIKK
/ TAKSONOMI (læren om kategorisering og
bestemmelse av dyr basert på det evolusjonære
slektskap mellom artene, og da spesielt arts- og
underartsbestemmelser og identifikasjoner, navnsetting (nomenklatur) og rangering (klassifikasjonen) i et hierarkisk system basert på genetisk
slektskap); ØKOLOGI (læren om hvordan det
naturlige utvalg har formet dyr slik at de kan
overleve og reprodusere under ulike økologiske
forhold, hvordan miljøet påvirker dyrenes
utbredelse, populasjonsdynamikk og evolusjon,
og de biologiske konsekvensene av klima- og
andre menneskeskapte miljøendringer og
hvordan vi kan bevare jordens biologiske og
genetiske mangfold). ZOOLOGI kan også
inndeles etter hvilke dyregrupper som studeres,
f.eks.: CARCINOLOGI (læren om krepsdyr),
ENTOMOLOGI (læren om insekter), HERPETOLOGI (læren om amfibier og krypdyr), IKTYOLOGI (læren om fisker), MALAKOLOGI / KONKOLOGI (læren om bløtdyr), MAMMALOGI
(læren om pattedyr), ORNITOLOGI (læren om
fugler), PARASITTOLOGI (læren om parasittene;
se nedenfor), og KYNOLOGI (læren om
hundedyr: Hund, ulv, rødrev, fjellrev og sølvrev).
Dessuten kan zoologi deles inn etter hvilke
miljøtyper
som
studeres:
FERSKVANNSZOOLOGI / LIMNOLOGI (studiet av dyr som
lever i ferskvann, og ferskvannets kjemi og
fysikk), MARIN ZOOLOGI / MARIN BIOLOGI
(studiet av dyr (eller planter) som lever i saltvann,

og saltvannets kjemi og fysikk), PARASITTOLOGI (studiet av infeksiøse dyr (eller sopp,
planter), dvs. dyr som lever (parasitterer) på eller
inni andre dyr (eller planter) under hele eller deler
av livssyklus), og TERRESTRISK ZOOLOGI
(studiet av dyr som lever på land). EPIDEMIOLOGI er studiet av infeksiøse dyrs
demografi, og ETIOLOGI er studiet av infeksiøse
sykdomsårsaker. Se: Animalia, Biology, Protoctista og Zoologist.
ZOOMASTIGOTE: Heterotrofe (mangler fotosyntese) protozoer med flageller (kan omfatte både
parasitter og frittlevende former).
ZOOME: Dyresamfunn betraktet som en økologisk enhet.
ZOOMETRY: Zoometri, den grenen av zoologien
som studerer de relative lengder, proporsjoner og
størrelser av dyr eller deler av dyr.
ZOOMORPHIC: (1) Zoomorfisk, som har form av
et dyr; (2) Gud eller guddom unnfanget i form av
et dyr eller som har dyriske karakterer, attributter;
(3) Som angår eller er produsert av aktiviteten til
dyr eller dyriske organismer.
ZOOMORPHISM: (1) Bruk av dyreformer som
symbolisme, innen kunst, grafiske illustrasjoner
eller litteratur; (2) Zoomorfisme, det motsatte av
antropomorfisme, dvs. at den menneskelige
adferd sees i relasjon til dyrs adferd og da
spesielt adferdsmønstrene og strategiene knyttet
til dyrs sosiale liv (Se: Anthropomorphism); (3)
Det å tilskrive en Gud dyriske karakterer eller
kvaliteter.
ZOONEUSTON: Zooneuston, dyrekomponenten
som er assosiert med vannoverflatene, spesielt i
ferskvannsmiljøer (Se: Neuston). Zooneuston
kan inndeles i de arter som er assosiert med den
øvre delen av overflatehinnen (Se: Epineuston)
eller den nedre delen (Se: Hyponeuston). Mange
arter zooneuston har markerte tilpasninger til
disse spesielle levevisene.
ZOONOMY: Se: Zoodynamics.
ZOONOSES OF MODERN SOCIETY: Zoonoser
i våre moderne samfunn; i dag kan de sies å
omfatte: (A) ARBOVIRUS (antall som overføres
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til mennesket fra dyr, er ikke kjent (men antas
høyt). f.eks.: Yellow fever, Dengue, Russian
spring-summer encephalitis, Central European
encephalitis, Louping ill, Kyasanur forest disease,
Western og Eastern equine encephalitis, Colorado tick fever, og Rift Valley fever), (B) RABIES
(hundegalskap, Lyssavirus spp.), (C) RICETTSIOSER (f.eks. Typhus, Rocky mountain
spotted fever, Tick typhus, Scrub typhus, Rickettsial pox, og Q fever), (D) BAKTERIEZOONOSER (f.eks. salmonelloser (Typhoid,
Paratyphoid)), shigelloser (dysenteri, som
vanligvis forårsakes av bakterier i slekten
Shigella eller Escherichia coli), leptospiroser
(Leptospira spp.), listerioser (Listeria spp.),
brucelloser (Brucella spp.: B. abortus og B.
malitensis), pasteurelloser (Pasteurella tularensis)), og tuberkulose (Mycobacterium tuberculosis), (E) SOPPZOONOSER (f.eks. på hud:
Trichophyton, Microsporidium og Epidermophyton, og på indre organer: Kokksidiomykoser
(C. immitis), histoplasmoser (Histoplasma capsulatum), blastomykose (Blastomyces dermatitidis), kryptokokkose (Torula histolytica), og
sopper som Candida spp.), (F) PROTOZOONOSER (f.eks. malaria (Plasmodium spp.),
trypanosomoser (Trypanosoma spp.), giardiose
(Giardia lamblia), amøbedysenteri (Entamoeba
histolytica), balantidiose (Balantidium coli),
leishmanioser (Leishmania spp.), og toxoplasmose (Toxoplasma gondii)), (G) HELMINTHZOONOSER (f.eks. blant rundmarker: Filarioser
(Dipetalonema spp., Tetrapetalonema spp., Loa
loa, Wuchereria bancrofti, Brugia malayi,
Onchocerca volvulus), trichinelloser (Trichinella
spp.), dracunculose (Dracunculus medinensis),
strongyloidoser (Strongyloides spp.), gnathostomoser (Gnathostoma spp.), bunostomoser
(Bunostomum spp.), toxocaroser
(Toxocara
spp.), blant ikter: Schistosomioser (Schistosoma
spp.), fascioloser (Fasciola spp.), fasciolopsiose
(Fasciolopsis buski), clonorchiose (Clonorchis
sinensis), opisthorchiose (Opisthorchis felineus),
paragonimusose (Paragonimus westermanni), og
blant bendelmark: Hydatidose (Echinococcus
granulosus), bertielloser (Bertiella spp.), diphyllobothriose (Diphyllobothrium latum), sparganumoser (Sparganum spp.), ved siden av bendelmarklarver som danner cysticercus og coenurus).
Se: Coenurus, Cysticercus, Notifiable diseases
og Zoonosis.

ZOONOSIS (pl. Zoonoses): Zoonose, infeksiøs
sykdom som kan smitte fra dyr til mennesket
under naturlige forhold, dvs. enhver infeksiøs
sykdom eller infeksjon som overføres fra virveldyr
(andre enn mennesker) til mennesket under
naturlige forhold. Dyrene som smitter fungerer
som et reservoar for infeksjonen av mennesket.
Zoonose er også benyttet om smitte fra
mennesket til dyr, eller mer upresist, om enhver
sykdom som skyldes parasitter som finnes i både
dyr og mennesker. Se: Anthropozoonosis og
Zoonoses of modern society.
ZOONOTIC: Som angår en zoonose, infeksjon
eller sykdom som er overførbar fra dyr til mennesket under naturlige betingelser. Se: Zoonosis.
ZOOPARASITE: (1) Zooparasitt, dyreparasitt,
ethvert parasittisk dyr (eller protozo); (2) En
parasitt på dyr; som lever parasittisk på dyr.
ZOOPHAGOUS: Som eter dyr eller dyrisk
materiale.
ZOOPHILIC (Zoophilous): (1) Det å ha en
preferanse for eller attraksjon for dyr. Zoophile,
person som er seksuelt tiltrukket dyr; (2) Parasitt
eller patogen som normalt infiserer, lever og
trives i dyr; (3) Planter tilpasset pollinering av dyr
(som ikke er insekter).
ZOOPHILISM: Zoofilisme, tendensen til å bli
følelsesmessig tiltrukket eller festet til dyr.
ZOOPHILOUS (Zo(i)diophilous): (1) Som har
en preferanse for eller attraksjon for dyr, f.eks.
insekter som foretrekker dyr istedenfor mennesker som kilde til mat; (2) Innen botanikk,
pollinering, bestøvning ved hjelp av dyr, spesielt
virveldyr (Se: Entomophilous).
ZOOPHILY: Zoofili, en form for bestøvning,
pollinering, der pollenet overføres av dyr, og da
spesielt virveldyr som kolibrier og flaggermus,
men også av en rekke andre virveldyrgrupper.
ZOOPHYTE: (1) Et mosdyr (Se: Bryozoa); (2)
Ethvert ikke-beveglig plante-lignende dyr (Se:
Phytozoon).
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ZOOPHOBIA: Zoofobi, unormal frykt for dyr eller
spesielle dyr; irrasjonell frykt for ikke-humane dyr.

ZOOTOXIN: ootoksin, giftstoff produsert av dyr.
ZOOTROPHIC: Se: Heterotroph.

ZOOPLANKTON: Dyreplankton, zooplankton,
dyrekomponenten i plankton som består av små
dyr (mikrozoer) som flyter fritt i vannmassene.
Ulikt planteplankton kan ikke dyreplanktonet
produsere sin egen mat, de er konsumenter.
Zooplankton omfatter f.eks. radiolarier (protozoer,
Radiolaria, Radiozoa) og foraminiferer («forams»,
amøboide protister, Foraminifera), ved siden
larver og egg av dyr som tilhører benthos og
nekton. Alle hovedgrupper av dyr er representert
i zooplankton som voksne, larver eller egg, noen
kan sees med det nakne øye, andre sees kun i
mikroskop. Ved havets overflate kan tusener av
zooplankton forekomme per m3. Se: Benthos,
Consumer, Necton, Phytoplankton og Plankton.
ZOOSAPROPHAGOUS: Som eter på råtnende
dyreorganisk materiale.
ZOOSEMIOTICS: Zoosemiotikk, studiet av kommunikasjon mellom dyr. Se: Semiotics.
ZOOSIS: (1) Enhver sykdom forårsaket av et
parasittisk dyr (Se: Parasitism); (2) Se: Zoonosis.
ZOOSPORANGIUM: Zoosporangium, et sporangium hvor det dannes bevegelige sporer. Se:
Zoospore og Sporangium.
ZOOSPORE (Swarm-spore, Swarmer): Zoospore, spore som har én eller flere flageller
(undulipodier) og derfor er bevegelig. Zoosporene er aseksuelle, uavhengige og dannes
hos mange alger og andre protoktister.
ZOOSUCCIVOROUS: Ethvert dyr som eter på
flytende sekresjoner fra andre dyr, eller råtnende
dyreorganisk materiale.
ZOOTAXY: Zootaksi, zoologisk taksonomi, dyretaksonomi, den vitenskapelige klassifikasjon av
dyr. Se: Taxonomy.

ZOOXANTHELLAE: Zooxantheller, symbiotiske
(parasittiske, mutualistiske eller kommensalistiske) encellede gulalger som lever i nær
assosiasjon med mange marine virvelløse dyr,
spesielt koraller. Zooxanthellene har både dyreog plantekarakteristiske trekk, noen betrakter
dem derfor som protozoer, andre som alger. Se:
Zoochlorellae.
ZOOZYGOSPHERE
Zoogamete.

(Zoozygogamete):

Se:

ZORSE: Hybrid mellom en hunn hest (hoppe) og
en hann sebra (hingst).
ZOSTER: Se: Herpes zoster.
SWITTER: En intersex, interseksuelt dyr (spesielt
innen rundmarker, rekken Nematoda). Se:
Gynandromorph og Intersex.
ZWITTERION (Ampholyte ion): Amfolytt, molekyl (som aminosyrer) eller ion som bærer både
positiv og negativ ladning (dipolar ion) på samme
atomgruppe og som derfor ikke har noen netto
ladning. Aminosyrer (ved pH 7) har vanligvis en
slik form da aminogruppen er -NM3+ og karbonylgruppen -COO-. For eksempel er aminosyren
lycine (H2NCH2COOH) under nøytrale betingelser et slikt ion (+H3NCH2COO-). Navnet kommer
av det tyske ord «zwei», to.
ZYG- (Zygo-): Prefiks som betyr forening, noe
sammenfestet.
ZYGODACTYL: Det å ha to tær rettet fremover
og to bakover (som hos papegøyer).
ZYGODACTYLY: (1) Medfødt fusjon av fingrene;
(2) Se: Zygodactyl.

ZOOTECHNICS (Animal husbandry): Zooteknikk, det vitenskapelige studium som omhandler
avl og røkt av husdyr.

ZYGOGENESIS: Zygogenese, reproduksjon der
en hannlig og en hunnlig kjerne fra to gameter,
sammensmelter og danner en zygote; seksuell
og biparental reproduksjon.

ZOOTOMY: (1) Disseksjon av dyr (2) Dyrs
anatomi (Se: Anatomy).

ZYGOGENIC (Zygogenetic): (1) Zygogenetisk,
dannelsen av en zygote; et produkt av be-
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fruktning, fertilisering; (2) Reproduksjon ved hjelp
av gameter. Se: Parthenogenetic.
ZYGOID PARTHENOGENESIS: Zygoid partenogense, aseksuell reproduksjon fra et egg som har
forblitt diploid eller som diploidiseres i løpet av
egg-utviklingen.
ZYGOMA: Kinnben.
ZYGOMORPHIC: Zygomorfisk, det å ha bilateral
symmetri, kun ett symmetriplan (spesielt brukt for
blomster som kan deles i to symmatriske
halvdeler med bruk av ett longitudinelt plan
gjennom aksen). Se: Bilateral symmetry.
ZYGOMYCETES: En klasse av sopp som
omfatter rundt 1 050 arter, deriblandt brødgjær
(Rhizopus stolonifer). Artene i klassen produserer
hardføre sporer gjennom både aseksuell (mitosporer, sporangiosporer, chlamydosporer) og
seksuell reproduksjon (zygosporer). Zygosporene dannes fra en diploid zygote som er et
resultat av en fusjon mellom to hyfer av forskjellig
paringstype (+ og -). Zygosporene danner
sporangier der meiosen finner sted, som igjen
danner haploide sporer. Se: Zygomycosis.
ZYGOMYCOSIS: Zygomykose, soppsykdommer
på planter, mennesket og andre dyr som skyldes
arter innen Zygomycetes, omfatter: Phycomykose (arter innen Phycomycetes), mukormykose (arter innen Mucorales) og entomophthoromykose (arter innen Entomophthorales).
ZYGONEMA: Se: Zygotene.
ZYGONEURE: En nervecelle som knytter
sammen nerveceller, neuroner. Se: Neuron.
ZYGOPHORE: Zygofor, spesialisert gren av en
hyfe som gir opphav til en annen som danner
gametene hos spesielle muggsopp (Se: Moulds).
ZYGOPHASE: Se: Diplophase.
ZYGOPHYTE. Zygofytt, plante, f.eks. alge, produsert gjennom seksuell reproduksjon ved hjelp
av foreningen av to like celler. Se: Zygospore.

ZYGOSIS (Conjugation): Zygose, foreningen av
gameter som danner en zygote. Se: Conjugation
og Fertilization.
ZYGOSPORE: Zygospore, diploid eller flerkjernet
spore med tykk, resistent cellevegg, seksuelt
oppstått etter fusjon av to like gameter (hos
alger) eller sopphyfer hos visse sopp. Zygosporer
er et hvilestadium før den videre utviklingen med
dannelse av en sporofytt. Se: Sporophyte og
Zygote.
ZYGOTAXIS: Zygotaxis, den gjensidige tiltrekning mellom to zygoforer eller gameter som fører
til konjugasjon. Se: Conjugation, Taxis og Zygophore.
ZYGOTE (Fertilized gamet, Syngamete): (1)
Zygote, befruktet egg produsert gjennom forening
(fusjon) mellom en hannlig og en hunnlig gamet;
befruktet hunnlig gamet (diploid celle, egg, ovum)
som resultat av fusjonen mellom to haploide
gameter (Se: Syngamy), og før mitosen, celledelingen (kløvningen), som starter den embryonale
utviklingen. Hos planter består livssyklus av en
generasjonsveksling mellom en haploid fase
(gametofytt generasjonen) og en diploid fase
(sporofytt generasjonen), der gametofytten reproduserer seksuelt med gameter (kjønnsceller) som
smelter sammen til en zygote som danner en
sporofytt. Sporofytten lager aseksuelle reproduktive celler, sporer, som utvikler seg til en
gametofytt og slutter livssyklus. Zygoten som
representerer det første stadium i et embryos
utvikling, starter vanligvis umiddelbart med
celledelinger, men kan av og til også utvikle en
tykk vegg og danne et hvilestadium (Se: Zygospore). Holozygot, diploid celle hos eukaryotiske
organismer med seksuell reproduksjon som er
dannet ved fusjon mellom to haploide gameter
under befruktningen og som vanligvis innholder
to komplette genomer. Heterozygot kalles
zygoter (eller hybrider) som har forskjellige alleler
for et gitt gen. Homozygot kalles zygoter med to
like alleler for et gitt gen. Såkalte ukomplette
zygoter (hos bakterier) kan dannes gjennom
paraseksuelle mekanismer for genetisk overførsel. Merozygot, en ikke-komplett bakteriell
zygote som har kun et fragment av genomet fra
én av sine forelderceller, dvs. som har både noe
diploid og haploid genetisk materiale; (2)
Organismen som utvikles fra en zygote.
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ZYGOTENE (Zygonema): Zygoten, det andre
stadium (som umiddelbart følger leptoten) i
profasen under den første meiotiske deling da de
homologe kromosomene pares. De to kromosomene i paret har vanligvis samme form og
størrelse, men det ene stammer fra moren, det
andre fra faren. Se: Meiosis og Synapsis.
ZYGOTIC EMBRYOGENESIS:
embryogensis.

Se:

Somatic

ZYGOTIC INDUCTION: Zygotisk induksjon, lytisk
utvikling av en profag etter overførselen til en
mottager celle som ikke inneholder den samme
profagen. Da mottagercellen ikke har undertrykkende (repressor) proteiner som kreves for
opprettholdelse av lysogeni, uttrykkes genene
som kreves for lytisk vekst umiddelbart etter at
fagen har invadert mottagercellen. Se: Conjugation, Lysogeny, Lytic og Lytic cycle.
ZYGOTIC MEIOSIS: Zygotisk meiose, meiosen
som forekommer i en zygote og hvis produkt er
en gametofytt (Se: Gametophyte); meiosen som
umiddelbart etterfølger fusjonen av to cellekjerner
som danner en zygote (Se: Karyogamy), og som
avslutter den diploide fasen for produksjon av
haploide celler. Disse cellene deler seg deretter
mitotisk og danner flere haploide celler, eller
større multicellulære individer. Zygotisk meiose
er karakteristisk for livssykluser der haplofasen
dominerer (alle soppene og enkelte protoktister).

proteiner og som sekreres av bukspyttkjertelen
som zymogenet trypsinogen, men som forandres
kjemisk til en aktiv form i tynntarmen gjennom
påvirkning av et annet enzym (enterokinase).
ZYMOGENES: Zymogener, en (fysiologisk) gruppe av mikroorganismer (f.eks. globulære bakterier) som forårsaker fermentering. Se: Fermentation og Zymophyte.
ZYMOGENIC: (1) Med referanse til et zymogen
(Se: Zymogen); (2) I stand til å produsere
fermentering, zymogenese (Se: Amylolytic og
Fermentation); (3) Enzym produ-serende.
ZYMOGENOUS: Som produserer fermentering,
metabolsk prosess som gir kjemiske forandringer
i organiske stoffer gjennom enzymatisk aktivitet.
Det skyldes fremmede mikroorganismer som får
en kraftig vekst i antall og biomasse i et miljø når
næringsmengden er stor eller øker ved at et
spesielt substrat blir gjort tilgjengelig eller når
tidligere ubrukte ressurser utnyttes. I perioder
med lav næringstilgang, opptrer mikroorganismene i et lavt antall eller i et hvilestadium. Se:
Fermentation.
ZYMOGRAM: (1) En assay utført ved hjelp av
zymografi (Se: Assay); (2) Zymogram, et mønster
(streker) av adskilte enzymer i en elektroforetisk
gel (f.eks. stivelses gel) som er fremkalt gjennom
histokjemisk farging, og da spesielt allozymer og
isoenzymer. Se: Allozyme og Isozyme.

ZYGOTIC MORTALITY: Zygotisk dødelighet, én
av mekanismene for å forhindre suksess hos
interspesifikke krysninger, der paring har funnet
sted og en zygote er dannet; egget er befruktet,
men utvikles ikke til en organisme.

ZYMOLOGY (Zymurgy): Zymologi, det vitenskapelige studium av de biokjemiske prosessene innen fermentering- og gjæringsfysiologi
(Se: fermentation).

-ZYGOUS: Suffiks som betyr «som har zygoter
av forskjellig type», f.eks. heterozygous.

ZYMOPHYTE: Zymofytt, mikroorganismer som
forårsaker fermentering. Se: Zymogenes.

ZYMODEME: (1) Zymodeme, underpopulasjon
innen et gitt takson som kan adskilles på ett eller
flere isoenzymer; (2) Et isoenzym mønster
identifisert elektroforetisk (Se: Isozyme).

ZYMOPROTEIN: Se: Enzyme.

ZYMOGEN (Proenzyme): Zymogen, proenzym,
inaktiv forløper til et enzym; det inaktive forstadiet
av et enzym som kan aktiviseres kjemisk til et
aktivt enzym ved hjelp av en kinase eller syre. Et
eksempel er enzymet trypsin som fordøyer

ZYMOTIC: (1) Relatert til, som forårsaker eller er
produsert via fermentering (Se: Fermentation);
(2) Relatert til eller som er en infeksiøs eller
smittsom sykdom som etter infeksjonen, utvikler
seg gjennom en prosess analog til gjæring.
ZYMOTYPE: Zymotype, biotype karakterisert ved
hjelp av et zymogram. Se: Biotype og Zymogram.
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