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ABREVIATURES 
 
 
- aa: Aminoàcids  

- AMPc: Adenosina 5’-monofosfat cíclic (Adenosin 5’-monophosphate cyclic) 

- AP-1: Proteïna activadora 1 (Activating protein-1) 

- ATP: Adenosina trifosfat (Adenosin triphosphate) 

- C-: Grup carboxil 

- CAS: Substrat associat a Crk (Crk-associated substrate) 

- CD: Grups de diferenciació (Cluster of differentiation) 

- CRK: Cas related kinase 

- ECM: Matriu extracel·lular (Extracellular matrix) 

- EGF: Factor de creixement epidermial (Epidermal growth factor) 

- EGFR: Receptor del factor de creixement epidermial (Epidermal growth factor 

receptor)  

- ERK: Cinasa relacionada amb senyals extracel·lulars (Extracellular-signal related 

kinase) 

- FAK: Cinasa de les adhesions focals (Focal adhesion kinase) 

- FAT: Focal adhesion targeting 

- FIZ: Zimografia in situ en pel·lícula (Film in situ zymography) 

- FGF: Factor de creixement dels fibroblasts (Fibroblast growth factor) 

- FGFRI: Receptor I del factor de creixement dels fibroblasts (Fibroblast growth factor 

receptor I) 

- FN: Fibronectina 

- FRNK: FAK-related non-kinase 

- GAP: Poteïna activadora de GTPasa (GTPase activating protein) 

- GCA: Arteritis de cèl·lules gegants (Giant-cell arteritis) 
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Abreviatures 

- GEF: Factor d’intercanvi de nucleòtids de guanina (Guanine-nucleotide exchange 

factor) 

- GRAF: Regulador de GTPases associat a FAK (GTPase regulator associated with 

FAK) 

- Grb2: Growth factor receptor bound 2  

- GTPases: Guanosina trifosfatases (Guanosin triphosphatases) 

- HGF: Factor de creixement dels hepatòcits (Hepatocyte growth factor) 

- ICAM: Molècula d’adhesió intercel·lular (Intercellular adhesion molecule) 

- IFN: Interferó 

- IGF: Factor de creixement tipus insulina (Insulin-like growth factor) 

- IGFBP: Proteïna d’unió al factor de creixement tipus insulina (Insulin-like growth 

factor binding protein) 

- IL: Interleucina 

- IEL: Làmina elàstica interna (Internal elastic lamina) 

- IP10: Interferon-γ induced protein 10 

- ITAC: Interferon inducible T-cell alpha chemoattractant 

- JNK: Cinasa N-terminal Jun (Jun N-terminal kinase) 

- kDa: KiloDalton 

- LFA: Antigen associat a la funció limfocitària (Lymphocyte function-associated 

antigen) 

- MAPK: Proteïna cinasa activada per mitògens (Mitogen activated protein kinase) 

- MCP-1: Proteïna quimioatraient de monòcits 1 (Monocyte chemoattractant protein 1) 

- MIP: Macrophage inflammatory protein 

- MLCK: Cinasa de la cadena lleugera de miosina (Miosin light chain kinase) 

- MM: Mieloma múltiple 

- MMP: Metal·loproteïnases de matriu (Matrix metalloproteinases) 

- mRNA: RNA missatger (messenger Ribonucleic acid) 
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Abreviatures 

- MT-MMP: Metal·loproteïnases de matriu de membrana (Membrane-type matrix 

metalloproteinases)  

- N-: Grup amino 

- NF-κB: Factor nuclear kappa B (Nuclear factor kappa B) 

- pb: Parell de bases 

- PDGFR: Receptor del factor de creixement derivat de plaquetes (Platelet derived 

growth factor receptor) 

- PDK: Cinasa depenent de fosfatidilinositol (Phosphatidylinositol-dependent kinase) 

- PEA3: Polyoma enhancer activator 3 

- PI3K: Fosfatidilinositol 3-cinasa (Phosphatidylinositol 3-kinase) 

- PKA: Proteïna cinasa A (Protein kinase A) 

- PKB: Proteïna cinasa B, també anomenada Akt (Protein kinase B) 

- PTEN: Phosphatase and Tensin Homolog detected on Chromosome 10 

- PYK2: Tirosina cinasa rica en prolines 2 (Proline-rich tyrosine kinase 2) 

- RANTES: Regulated upon activation and normally T cell expressed and secreted 

- RECK: Reversion-inducing cysteine-rich protein with Kazal motifs 

- RHO: Homologia Ras (Ras homology) 

- SDF: Factor derivat de cèl·lules de l’estroma (Stromal-cell derived factor) 

- SH: Domini amb homologia Src (Src homology) 

- Th: T helper 

- Thd: Talidomida (Thalidomide) 

- TIMP: Inhibidors tissulars de metal·loproteïnases de matriu (Tissue inhibitors of 

matrix metalloproteinases) 

- TNF: Factor de necrosis tumoral (Tumor necrosis factor) 

- TGF: Factor transformant del creixement (Transforming growth factor) 

- mTOR: Mammalian target of rapamycin 
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Abreviatures 

- VCAM-1: Molècula d’adhesió a cèl·lules vasculars 1 (Vascular cell adhesion 

molecule 1) 

- VLA: Antigen d’activació molt tardana (Very late antigen) 

- VEGF: Factor de creixement de l’endoteli vascular (Vascular endothelial growth 

factor) 

- Y: Tirosina 

- wt: Forma original (wild-type) 
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