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ABREVIACIONS

AMPA  Àcid 2-amino-3-(3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolil)propionic

BSA  Albúmina de sèrum boví 

CNPase 2‘, 3‘-Nucleòtid cíclic 3‘-Fosfodiesterasa

D-AP5  D-2-amino-5-fosfopentanoic

DDT  2,2-bis-(p-clorofenil)-1,1,1-tricloroetà 

DIDS   Àcid 4,4’-diisotiocianat-estilbè-2,2’-disulfònic  

DMSO  Dimetilsulfòxid

EAAT  Transportador d’aminoàcids excitadors 

Ei  Potencial d’equilibri per a l’espècie iònica i 

EPA Agència de protecció mediambiental d’Estats Units d’Amèrica 

GAD  Descarboxilasa de l’àcid glutàmic

GAT  Transportador de membrana de GABA 

GFAP  Proteïna acídica fibril·lar glial 

GPT   Glutamat-piruvat transaminasa 

GS  Glutamina sintetasa

HBS  Solució salina tamponada amb HEPES

HPLC  Cromatografia líquida d’alta resolució  

KA  Àcid kaínic 

LDH   Lactat deshidrogenasa 

L-tPDC L-trans-pirrolidina-2,4-dicarboxílic 

MBP22 Proteïna bàsica de la mielina (clon 22) 

MDMA  3,4-metilendioximetamfetamina (èxtasi) 

NMDA  Àcid N-metil-D-aspàrtic 

NPPB  Àcid 5-nitro-2-(3-fenilpropilamino)benzoic 

MPTP  1-metil-4-fenil-1,2,3,6 tetrahidropiridina 

MTT  bromur de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil-tetrazoli



SEM  Error estàndar de la mitjana 

TBOA DL-treo- -benziloxiaspartat

TBPS t-butilbiciclofosforotionat 

Vm  Potencial de membrana 

VSOAC Canal d’osmolits i anions estimulat per volum 

WST-1 4-[3-(4-iodofenil)-2-(4-nitrofenil)-2H-5-tetrazoli]-1,3-benzé 


