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ABREVIATURES

ADP : Adenosin difosfat.

ATP : Adenosin trifosfat.

CCCP : Carbonil-cianur-clorofenil hidrazona.

CO : Monòxid de carboni.

CO2 : Diòxid de carboni.

COAE : Monòxid de carboni en aire exhalat.

COHb : Carboxihemoglobina.

Complex I : NADH – ubiquinona – reductasa.

Complex II : Succinat – ubiquinona – reductasa.

Complex III : Ubiquinol – citocrom c – reductasa.

Complex IV : Citocrom c oxidasa.

Complex V : ATP sintasa.

COX : Citocrom c oxidasa.

CRM : Cadena Respiratòria Mitocondrial.

Cyt : Citocrom.

DNP : Dinitrofenol

ERO : Espècies reactives de l’oxigen.

FAD : Flavin adenin dinucleòtid.

FADH2 : Forma reduïda del FAD.

G3PDH : Glicerol-3-fosfat deshidrogenasa.

mtDNA : DNA mitocondrial.

nDNA : DNA nuclear.

NADH : Nicotinamida adenin dinucleòtid en la seva forma reduïda

O2 : Oxigen.

RL : Radicals lliures.

tRNA : RNA de transferència.
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