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GLOSSARI 

 

ADN  àcid desoxiribonucleic 

ADNc  àcid desoxiribonucleic complementari 

ALA  àcid δ-aminolevulínic 

ARN  àcid ribonucleic 

ARNm  àcid ribonucleic missatger 

ARP  proteïna ribosòmica d’expressió constitutiva 

Ct  extrem carboxi- terminal d’una seqüència peptídica 

Cy3  cromòfor 

DAPI  4',6'-diamidino-2-fenilindol 

DC  dicroisme circular 

DMSO  sulfòxid de dimetil 

dGTP  deoxiguanosina trifosfat  

dITP  deoxiinosina trifosfat 

dNTP  desoxiribonucleòtids 

DO  densitat òptica 

DTT  ditiotreitol 

1D  una dimensió 

2D  dues dimensions 

ε  coeficient d’extinció 

Ea  Energia d’activació 

EDTA  àcid etilendiaminotetracètic 

EGFP  enhanced GFP (variant de la proteïna GFP) 

F  estat final 

FPLC  cromatografia ràpida de líquids 

FSC  Forward Scatter Channel 

GFP  Green Fluorescent Protein (proteïna verd fluorescent) 

G418  Geneticina
®
 Gibco BRL Life Technologies, Inc. 

HEPES  àcid 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetanosulfónic 

HMB  hidroximetilbilà 

HMBS  hidroximetilbilà sintasa 

HPLC  cromatografia de líquids d'alta resolució 

HSQC Heteronuclear Single Quantum Correlation (correlació heteronuclear per 

coherència quàntica senzilla) 

Hsp Heat shock proteins, proteïnes d’expressió sota estrés (entre d’altres) 

Huh7 línia cel·lular humana hepàtica 

HL60 línia cel·lular humana limfocitària 

IPTG  isopropil-β-D-tio-galactopiranòsid 

Keq  constant d’equilibri 
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λ  longitud d’ona 

LB  medi de cultiu de Luria-Bertani 

MG132  inhibidor del proteasoma 

MLP29  línia cel·lular de ratolí; cèl·lules progenitores de l’epiteli hepàtic 

MOPS  àcid 3-(N-morfolí)propanosulfónic 

M1  línia cel·lular humana de fibroblasts 

N  estat natiu 

NFT II  Neomicina Fosfo-Transferasa II 

Nt  extrem amino- terminal d’una seqüència polipeptídica 

PBA  4-fenilbutirat sòdic 

PBG  porfobilinogen 

PBGD  porfobilinogen desaminasa 

PBS  solució tampó fosfat salí 

PCR  reacció en cadena de la polimerasa 

PEC  porfíria eritropoiètica congènita 

rEA  activitat enzimàtica relativa 

RMN  ressonància magnètica nuclear 

rpm  revolucions per minut 

RT-PCR reacció en cadena de la polimerasa a temps real 

SDS  dodecilsulfat sòdic 

SSC  Side Scatter Channel  

TCA  àcid tricloroacètic 

TEV  proteasa del virus del tabac 

Tm  temperatura mitja de desnaturalització 

Tris  (tris)-hidroximetil-aminometà 

U  estat desplegat 

UV  llum ultraviolada 

U1  uroporfirinogen I 

U3  uroporfirinogen III 

U3S  uroporfirinogen III sintasa 

Wt  proteïna salvatge 

 


