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Gyldendals minilex Biologi er en op-
slagsbog beregnet for alle ungdoms-
uddannelser samt for alle naturinter-
esserede. I forhold til første udgave er
bogen udvidet fra 3000 til 3860 artik-
ler, og antallet af appendikser er mere
end fordoblet – fra 30 til 68.

Artiklerne indeholder en forklaring
på de mest almindelige biologiske fag-
termer indenfor biokemi, fysiologi,
genetik, evolution, botanik, zoologi og
økologi. Artiklernes længde varierer
en del; simple begreber forklares na-
turligvis med korte artikler, medens
mere komplicerede fordrer længere
artikler. Artiklerne understøttes af en
række appendikser og figurer.

Appendikserne har tre formål. Nogle
belyser i dybden en række grund-
læggende biologiske emner, fx. celle-
lære, gæringer, fotosyntese, respirati-
on, celledelinger, proteinsyntese, stof-
kredsløb samt evolution. Andre giver
et overblik over en række komplicere-
de biologiske emneområder, som or-
ganiske stoffer, enzymer, analyseme-
toder, mikroorganismer, klassisk ge-
netik, menneskets fordøjelse, nerve-
systemet, immunsystemet, og jord-
bundsforhold. Den sidste type af ap-
pendikser indeholder tabeller med
data, som anvendes under arbejdet
med biologiske problemstillinger.

Anvendelsen af Gyldendals minilex
Biologi giver sig selv, idet artiklerne er
placeret alfabetisk. Skrift i kursiv an-
vendes til synonymer samt til latinske
artsnavne. I den enkelte artikel henvi-
ses med tegnet 3 til andre artikler, som
har relevans for den artikel der er slået
op på. Ved at følge disse henvisninger
kan man ledes frem til en mere omfat-
tende og dyberegående forklaring.
Hvis der i tilknytning til artiklen fin-
des et relevant appendiks, henvises til
dette med tegnet A, efterfulgt af ap-

pendiksets nummer. Ligeledes henvi-
ses til relevante figurer. En oversigt
over appendikserne findes på side
234. Figurerne er placeret så tæt som
muligt på den artikel, hvor figuren
første gang anvendes. En oversigt
over figurer samt over figurernes pla-
cering findes på side 6.

Det er forfatternes mål, løbende at
holde bogen ajour med hensyn til bio-
logiske fagtermer og biologiske pro-
blemstillinger. Men skulle læserne al-
ligevel konstatere mangler eller fejl i
bogen, eller skulle læserne have for-
slag til nye artikler, appendikser, figu-
rer, tabeller eller andet, vil vi være
meget taknemmelige for at modtage
en mail! Vore adresser er:

VL@paderup-gym.dk
KS@paderup-gym.dk
HT@paderup-gym.dk

Randers, januar 2001

Vagn Juhl Larsen
Kirsten Selchau
Henning Troelsen
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abdomen, underliv, bughule, den del
af krophulen der hos pattedyr ligger
under mellemgulvet, indeholder for-
døjelsesorganer.
abdominal, som hører til underkrop-
pen (3abdomen).
abiotisk, ikke-levende; de levende or-
ganismers ikke-levende omgivelser, i
modsætning til 3biotisk.
abiotisk faktor, en bestemt del af de
levende organismers ikke-levende
omgivelser, fx lysintensitet, tempera-
tur, pH, koncentrationen af 3nærings-
salte, fugtighed, iltkoncentration, kul-
dioxidkoncentration, yngleplads, 3for-
urening.
abiotisk miljø, de levende organis-
mers ikke-levende omgivelser; den
kombinationen af 3abiotiske faktorer
som påvirker organismerne.
abiotisk pulje, mængden af 3nærings-
salte som er tilgængelig for planterne i
et 3økosystem. Sml. 3biotisk pulje.
AB0-blodtypesystemet, det mest
kendte blodtypesystem. Der findes
fire forskellige blodtyper, A, B, AB og 0
(nul), som nedarves på baggrund af
3multiple alleler. Blodtyperne er op-
kaldt efter de 3antigener, som sidder
på de 3røde blodlegemer. Generne for
A og B er 3dominante i forhold til ge-
net for 0, men 3co-dominante i forhold
til hinanden. Ved 3blodtransfusioner
skal der helst bruges blod af samme
type, men i nødstilfælde kan type 0
bruges, fordi der ingen 3antigener er
på de røde blodlegemer. Til gengæld
er der antistoffer af både typen A og B
i blodtype 0, men da 3plasmaet ved
centrifugering fjernes fra donorblod,
er dette problem elimineret.
abort, graviditet der afsluttes i løbet af
de første seks måneder, hvor fostret
ikke er levedygtigt. 3Provokeret a
(fremkaldt a) er i DK tilladt i gravidite-
tens første tolv uger hvor fostret kan
fjernes ved udsugning. Senere a, som

foretages ved at fremkalde en fødsel,
kræver speciel tilladelse. Spontan a
(naturlig a) skyldes ofte kromosomfejl
eller misdannelser hos fostret.
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abortpille, indeholder et hormonlig-
nende stof, som blokerer 3progeste-
ronreceptorerne, vil derfor fremkalde
abort. Er godkendt i flere lande.
abscicinsyre, plantehormon; kan
fremskynde løvfald og hæmme knop-
pers udvikling.
absence, tilfælde med bevidstheds-
fravær af kortere varighed, fx ved syg-
dommen 3epilepsi.
absolut luftfugtighed, se 3luftfugtig-
hed.
absorbtion, optagelse, udtryk som
anvendes om opløsning af en gas i en
væske (fx ilt i vand) el. om optagelse af
3elektromagnetisk stråling, 3partikel-
stråling el. lyd i et materiale, se 3exci-
teret elektron og 3fotokemisk reaktion.
Anvendes også om opsugning af en
væske i et porøst fast stof, fx a af vand
i papir.
absorptionsspektrum, kurve som vi-
ser hvor stor en del af lysets forskellige
bølgelængder et bestemt stof el. en
stofblanding absorberer.
A-bånd, mørke bånd som vha. mikro-
skop kan ses i den tværstribede mus-
kulaturs 3myofibriller, se fig. 1.
acetat, kemisk forbindelse med
formlen CH3COO-, 3syreresten af
CH3COOH (eddikesyre).
acetylcholin, 3transmitterstof som
sørger for overførslen af impulser fra
nerver til muskler. Se 3synapse.
acetylcholinesterase, 3enzym der
spalter 3acetylcholin således at nerve-
impulsen stoppes. Findes i den 3syn-
aptiske kløft, se fig. 2.
acetyl-CoA, vigtigt stof i 3respira-
tionen som danner overgangen imel-
lem 3glykolysen (som foregår i 3cyto-
plasmaet) og 3Krebs’ cyklus som fore-
går i 3mitokondrierne. Omdannelsen
af 3pyrodruesyre til a kaldes for den
3oxidative decarboxylering. Se A 21.
acetylsalicylsyre, stof med smerte-
stillende virkning, findes i alm. smer-
testillende midler som fx magnyl og
idotyl. Virker desuden febernedsæt-
tende og hæmmer blodets koagulati-
on; bruges derfor også i lave doser til
forebyggelse af blodpropper.
acidosom, 3vesikler el. 3vakuoler
som afsnøres fra 3Golgi-komplekset.

Man mener at a’s membran indehol-
der en protonpumpe, dvs et 3trans-
portprotein som kan transportere hy-
drogenioner H+. A fusionerer med fø-
devakuoler, og formodentlig vil pro-
tonpumpen først da aktiveres og
transportere H+ fra cytoplasmaet og
ind i vakuolen. Dette sænker 3pH i va-
kuolen, hvilket aktiverer en række en-
zymer og desuden virker direkte 3ka-
talyserende på hydrolyse af organiske
stoffer. Se oversigten A 26 Membran-
systemer.
ACTH, 3Adreno Cortico Trope Hormon,
overordnet hormon som produceres i -
hypofysens forlap. Stimulerer binyre-
barken til at danne hormonerne 3cor-
tisol, 3corticosteron og 3aldosteron. Se
A 53.

8

A abortpille

fig. 2 Neuron og synapse



acyklisk lysproces, den del af 3foto-
syntesen som kræver lys, og hvor
elektronerne opsamler energi i en
acyklisk proces. Se A 24.
adamsæblet, skjoldbrusken, fremsprin-
gende bruskstykke foran 3strubeho-
vedet hos mænd.
adaptation, økologisk tilpasning, en
evolutionær proces, hvorved en orga-
nisme tilpasses de omgivelser, den le-
ver i. A er et resultat af 3mutationer og
-selektion. Anvendes i sansefysiologi-
en også om sanseorganernes tilpas-
ning til en given påvirkning, således
at følsomheden nedsættes ved vedva-
rende påvirkning, fx øjets a til svagt
el. stærkt lys.
additiv virkning, økologisk udtryk
for det forhold, at to faktorer, der sam-
tidig påvirker en organisme, tilsam-
men udøver en skadevirkning der
svarer til summen af de skadevirknin-
ger, som de enkelte faktorer hver for
sig ville udøve. Sml. 3synergistisk.
additive gener, flere gener i forskelli-
ge 3loci, som påvirker den samme
egenskab. Egenskaben kaldes for 3po-
lygen.
adenin, en af de fire 3baser, som ind-
går i 3DNA. Se A 34.
adenosindifosfat, se 3ADP.
adenosintrifosfat, se 3ATP.
adfærd, se 3etologi.
ADH, 3Anti Diuretiske Hormon, 3vaso-
pressin, overordnet hormon fra 3hypo-
fysens baglap. Påvirker nyrernes 3tu-
buli så disse bliver mere gennemtræn-
gelige for vand der genoptages i blo-
det. Hormonet bevirker således en
mindre vandudskillelse via urinen. Se
A 53.
adhæsion, binding mellem partikler
og molekyler af forskellig sammen-
sætning, fx a mellem 3ler, korn af
3kalk og 3humusstoffer i 3jordkollo-
ider. Sml. 3cohæsion.
ADI, Acceptabel Daglig Indtagelse, den
største mængde af et givet stof, som et
menneske vurderes dagligt at kunne
indtage (pr. kilo legemsvægt) uden at
tage skade af stoffet. A bestemmes ud
fra forsøg med dyr. Den højeste dagli-
ge dosis, der hos dyrene ikke fremkal-
der skader efter lang tids ekspone-

ring, divideres med en „sikkerheds-
faktor“ (ofte 100). Enheden kan fx
være mg/kg · dag.
adipositas, dss. 3fedme.
ADP, forkortelse for 3adenosindifosfat,
stof der ved de energigivende proces-
ser i organismer omdannes til det
energi-bærende og -transporterende -
3ATP. Se 3respiration.
adrenalin, 3hormon dannet i 3binyre-
marven, sætter organismen i alarmbe-
redskab ved bl.a. at øge blodets suk-
ker- og fedtsyreindhold. Se A 53.
adrenerge nervesystem, den del af
det 3sympatiske nervesystem hvor -
3noradrenalin benyttes som 3trans-
mitterstof.
adsorbtion, svag binding af et stof til
en stationær, fast fase. Fx 3hydra-
tiserede 3næringssaltioners a til 3jord-
kolloider. Den adsorberede metalion
er så stærkt bundet, at den ikke bliver
ført bort med vand som siver forbi;
ionen kan dog frigives ved 3ionbyt-
ning, og herefter optages af planter.
Sml 3absorption.
aerob, med ilt til stede, modsat 3ana-
erob.
aerosol, små dråber af væske som
svæver rundt i luft, fx vanddråber i at-
mosfæren.
afasi, talevanskelighed; ofte som føl-
ge af hjerneskade.
afbrudt samleje, samleje der afbry-
des inden mandens 3ejakulation.
afferent, tilførende, fx om en blodåre.
A-filament, en af de to typer 3myo-
filamenter i den tværstribede musku-
latur. A, de tykke filamenter, er op-
bygget af proteinet 3myosin, se fig.1.
aflatoxin, kræftfremkaldende stof,
der kan dannes af svampen Asper-
gillus flavus, som gror på fødevarer
der opbevares ved en temperatur og
fugtighed, hvor svampen kan leve;
påvist i fx figner, jordnødder og para-
nødder.
afrodisiaka, midler der menes at sti-
mulere (øge) kønsdrift og seksuel
præstationsevne.
afstrømning, 3nettonedbør, 3nedbør
minus fordampning; den vandmæng-
de, som strømmer mod vandløbene.
Vandfordampning kan foregå direkte
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fra jordoverfladen, eller fra planternes
blade. Vandstrømninger foregår gen-
nem jordens porer, hvor vandet be-
væges mod 3dræn eller 3grundvand,
og herfra videre mod vandløbene.
Nedbøren kan også strømme direkte
på jordoverfladen (3overfladeaf-
strømning) eller i de øvre jordlag, fx
over en 3trafiksål; også dette vand
strømmer mod vandløbene.
agar, gelédannende stof udvundet af
3rødalger; anv. bl.a. i fødevareindu-
strien. Japan er vigtigste producent.
Benyttes endvidere i laboratoriet til
bakteriedyrkning.
agave, slægt med ca. 300 arter i aga-
vefamilien. Fx er A americana meget
udbredt omkr. Middelhavet. Bladene
kødfulde, meget stive og fiberholdige
i roset. Blomstring først efter mange
år. Blomsterstand 2-8 m høj. Mange a
er nytteplanter, fx udvindes sisalfibre
af bladene fra A sisaleana. A dyrkes
som stueplanter.
agern, egens frugter.
aggluttination, reaktion mellen 3anti-
stof og 3antigen. Hvis fx røde blodle-
gemer af type A med antigen-A, kom-
mer i forbindelse med antistoffet anti-
A, vil de røde blodlegemer klumpe
sammen. Sker dette under en blod-
transfusion, kan patienten dø.

aggression, adfærd som udvises af
dyr mod artsfæller i deres forsvar af
territorier og ved etablering af det so-
ciale 3hierarki.
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agonist, stof der virker ligesom et
3transmitterstof på 3receptorer i 3sy-
napsen. Fx virker nikotin som agonist
i acetylkolins receptorer. Peptidhor-
moner er a.
Agrobakterium tumefaciens, bakte-
rie som fremkalder sygdommen 3rod-
halsgalle hos mange 3tokimbladede
planter. Et 3plasmid, 3ti-plasmidet, fra
bakterien anvendes som 3vektor ved
3gensplejsning på planter.
AIDS, 3Acquired Immune Deficiency
Syndrome, smitsom sygdom fremkaldt
af HIV-virus som angriber immunsy-
stemets 3T-hjælpeceller, hvilket efter-
hånden ødelægger immunforsvaret
så patienten bliver forsvarsløs overfor
banale infektioner. Se fig. 3.
ajle, urin fra kvæg og svin.
akillessene, senen der forbinder den
store lægmuskel med hælbenet, se fig.
4.
akkomodation, tilpasning af øjelin-
sens lysbrydningsevne vha. linse-
musklen. Se fig.5.

akkumulering, økologisk udtryk for
ophobning af skadelige stoffer i leven-
de organismer, fx 3miljøgifte. Se 3bio-
akkumulation, 3biomagnifikation
samt 3radioaktiv forurening.
akne, bumser, filipenser, skyldes be-
tændelse i hudens talgkirtler.
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fig. 4 Kroppens vigtigste tværstribede muskler

fig. 5 Øjets opbygning
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