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ANGII

Angiotensina

BSA

Albumina bovina sérica

CHAPS

3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propane-sulfonate

DHE

dihidroetidina, hidroetidina, dihidroetídio

DTT

Dithiothreitol

DTPA

N,N,N’,N”-penta-acetato-dietilenotriamina

E/DHE

razão etídio/DHE consumida

2-EOH

2-hidroxietídio

EOH/DHE

razão 2-hidroxietídio/DHE consumida

EDTA

etilenodiaminatetraacetato de sódio dihidratado

EGTA

etileno-bis(oxietilenonitrila)tetraacetato de sódio

EO

estresse oxidativo

ERAD

degradação de proteínas dependente do RE

ERE

estresse do retículo endoplasmático

F12

F-12 Coon´s Modification

GRP

glucose-regulated protein

HRP

peroxidase de rabanete

H2O2

peróxido de hidrogênio

HPLC

cromatografia de alta performance

Lacta

Lactacistina
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