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-SMA Actina-  de múscul llis 

aa Aminoàcids 

AA Àcid araquidònic 

AINEs Antiinflamatoris no esteroïdals 

AMPc Adenosina 3,5 monofosfat cíclica 

Arg Arginina 

ASA Aspirina 

ATP           Adenosina trifosfat 

C3a Complement C3a 

C5a Complement C5a 

Ca2+ Calci

CCl4 Tetraclorur de carboni 

CINC-1 Cytokine-induced neutrophil chemoattractant-1

COX           Ciclooxigenasa

CSF Factor estimulador de colònia 

Cys Cisteïna

Cys-LTs     Cisteïnil leucotriens 

DAG Diacilglicerol 

DHA Àcid omega-3 docosahexanoic 

DNA           Àcid desoxoribonucleic 

bFGF Factor bàsic de creixement de fibroblasts 

FLAP Proteïna activadora de la 5-LO 

Glut Glutamina 

GMPc Guanosina 3,5 monofosfat cíclica  

GRO Producte gènic de regulació del creixement 

HCV Virus de l’hepatitis C 

HETE Àcid hidroxieicosatetranoic 

HGF Factor de creixement d’hepatòcits 

HPETE Àcid hidroperoxieicotetranoic 

HPLC Cromatografia líquida d’alta pressió 

HSC Cèl·lula hepàtica estrellada 

IgGs Immunoglobulines 



Abreviatures 

IL Interleuquina 

Ile Isoleucina 

INF             Interferó 

KC Cèl·lula de Kupffer 

LX Lipoxina 

LO Lipooxigenasa 

LT Leucotriè  

MAC           Complex d’atac a membrana 

MEC Matriu extracel·lular  

MMP Metaloproteasa 

MCP1 Proteïna quimiotàctica de monòcits 1 

Mg2+ Magnesi 

MIP1 Proteïna inflamatòria de macròfags 1 

mRNA Àcid ribonucleic missatger 

NASH Esteatosi hepàtica no alcohòlica 

NO Òxid nítric 

NPCs Cèl·lules no parenquimals 

PAF Factor d’activació de plaquetes 

PDGF Factor de creixement derivat de plaquetes 

PG Prostaglandina 

PL               Fosfolipasa  

PMNs Polimorfonuclears 

PP Polienilfosfatidilcolina  

PPAR Receptor activat per proliferadors peroxisomals  

PPRE Element de resposta de proliferadors peroxisomals 

PPs Proliferadors peroxisomals 

PS Fosfatidilserina  

RNA Àcid ribonucleic 

RXR Receptor de l’àcid retinoic 

SAM S-adenosilmetionina 

SEC Cèl·lula endotelial sinusoidal 

Ser Serina 

TGF- Factor de transformació del creixement-

Th1             Cèl·lules T helper tipus I 
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Th2             Cèl·lules T helper tipus II 

TIMP Inhibidor de metaloproteasa 

TNF Factor de necrosi tumoral 

TSP Trombospondina 

TX Tromboxà 

Tyr  Tirosina

TZDs Tiazolidinediones 

Val Valina 

VEGF Factor de creixement endotelial vascular 
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