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FSC Flux sanguini cerebral 
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MAPK Quinases Activades per Mitògens 
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MEC Matriu extracel·lular 

MMP-2 Metal·loproteinasa de matriu 2 

MMP-3 Metal·loproteinasa de matriu 3 

MMP-9 Metal·loproteinasa de matriu 9 

MPO Mieloperoxidasa

MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazoli bromidi) 

NfkB Factor Nuclear Kappa-B 

NMDA N-metil-D-aspartat 

NO Òxid nítric 

NOS Òxid nítric sintasa 

PKC Protein Cinasa C 

PLC Fosfolipasa C 

P-Selectina Selectina plaquetar 

ROS Espècies d’oxígen reactives 

SNC Sistema nerviós central 

TAC Tomografia Axial Computeritzada 
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