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00RAc Clorhidrat de l'1-O-(N -acetil-L-argininil)glicerol 

1212R Diclorhidrat de l'1,2-O-dilauroil-glicero-3-O-L-arginina 

1212RAc Clorhidrat de l'1,2-O-dilauroil-rac-glicero-3-O-(N -acetil-L-arginina) 

13
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140RAc Clorhidrat de l'1-O-miristoil-rac-glicero-3-O-(N -acetil-L-arginina) 

1414R Diclorhidrat de l'1,2-O-dimiristoil-glicero-3-O-L-arginina 

1414RAc Clorhidrat de l'1,2-O-dimiristoil-rac-glicero-3-O-(N -acetil-L-arginina) 

1
H-RMN Ressonància magnètica nuclear de protó 

A Àrea per molècula 

  Àrea promig per molècula del sistema binari 

A0 Àrea promig 

Ac Acetilat 

ai Activitat de l'analit i 
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ARDS Deficiència respiratòria aguda en adults 
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c Concentració 

C  Estat de col·lapse d'una monocapa 

cac Concentració d’agregació crítica  

CC Cromatografia d'adsorció en columna 

CCF Cromatografia de capa fina 

Cfree Concentració d'ions lliures 

ci Concentració de l'analit i 

CLAM Concentració de LAM 

cmc Concentració micel·lar crítica 

CN Càrrega neta 
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Cryo-TEM Criomicroscòpia electrònica de transmissió 

Cs Compressibilitat de la monocapa 

CT Concentració total 
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D Coeficient de difusió 

d Dimensió de la cel·la unitat 

dA Diferencial d’àrea 

dB Gruix de la bicapa 

dC Gruix de la cadena hidrocarbonada 

DDAB Bromur de didecildimetilamoni 

DLS Dispersió de llum dinàmica 

DMPC 1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina 

DPPA Sal monosòdica de l'àcid 1,2-dipalmitoil- sn-glicero-3-fosfatídic 

DPPC 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfatidilcolina 
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E Camp elèctric  

E Potencial de l'elèctrode indicador 

E Mòdul superficial dilatacional 

E0 Potencial de referència 

Ei Viscositat dilatacional 

Er Elasticitat dilatacional 

Es Elasticitat estàtica 

F Força neta exercida sobre la placa de Wilhelmy 

F Constant de Faraday 

f Freqüència 

f(q) Factor de forma 

f(!a) Funció de Henry 

fem Força electromotriu 

FIC Fracció de concentració inhibitòria  
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G Estat gasós d’una monocapa 

g
(1)

(t) Funció d'autocorrelació 

g
(2)

(t) Funció d'autocorrelació experimental 

h Profunditat submergida per la placa de Wilhelmy 

h Ordre de reflexió 

h Hidratació 

HC50 Concentració hemolítica al 50% 

HPLC Cromatografia líquida d'alta eficàcia  

I(q) Intensitat dispersada per un conjunt finit de bicapes 

IRRAS Espectroscòpia d'infraroig d'absorció-reflexió 

ka Constant d'acidesa 

kB Constant de Boltzmann 

l Alçada de la placa de Wilhelmy 

LAM Clorhidrat del N -lauroil-arginina-metil èster 

LC Estat líquid condensat d'una monocapa 

LD50 Dosis letal al 50% 

LE Estat líquid expandit d'una monocapa 

LPS Lipopolisacàrids 

LUV Vesícules unilaminars grans 

MIC50 Concentració mínima inhibitòria al 50% 

MIC90 Concentració mínima inhibitòria al 90% 

MLV Vesícules multilaminars 

MMAD Diàmetre aerodinàmic de partícula mig 

MW Pes molecular 

n Número d'electrons transferits 

Ø Diàmetre 

OVV Vesícules oligovesiculars 

P Pressió 

PBS Tensiometria de bombolla 

PC Fosfatidilcolina 
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PG Fosfatidilglicerol  

PXE Polimixina E 

q Vector de difusió 

q Vector de dispersió 

R Aminoàcid arginina 

R Constant dels gasos 

R Radi de la bombolla 

RA Intensitat d'absorbància reflectida 

RDG Aproximació de Rayleigh-Debye-Gans 

Rf Factor de retenció 

RG Radi de la gota G 

Rg Radi de la gota g 

rh Radi hidrodinàmic 

Ri Radi 

RM Radi de la vesícula M 

RMN Ressonància magnètica nuclear 

RN Radi de la vesícula N 

S Estat sòlid d'una monocapa 

s(q) Factor d'estructura 

SAXS Dispersió de raigs X a angle petit 

SD Desviació estàndard 

SDR Síndrome de dificultat respiratòria en nounats 

SP Proteïnes recombinants 

SUV Vesícules unilaminars petites 

T Temperatura 

t Gruix de la placa de Wilhelmy 

t Temps 

t50 Temps per reduir la tensió superficial en un 50% de la reducció total 

t95 Temps per reduir la tensió superficial en un 95% de la reducció total 

tan " Tangent de l’angle de pèrdua 
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Teb Temperatura d'ebullició 

TFA Àcid trifluoroacètic 

tR Temps de retenció 

Tt Temperatura de transició 

V Volum 

VB Volum de la bicapa 

Vext Volum extern de la bicapa 

VG Volum de la gota G 

Vg Volum de la gota g 

Vint Volum intern de la bicapa 

VL Volum molecular hidrofòbic 

VS Volum molecular hidrofílic 

VW Volum molecular de l'aigua 

W Treball 

w Amplada de la placa de Wilhelmy 

X0RAc Clorhidrat de l’1-O-acil-rac-glicero-3-O-(N -acetil-L-arginina) 

xi Fracció molar del component i 

XXRAc Clorhidrat de l'1,2-O-diacil-rac-glicero-3-O-(N -acetil-L-arginina) 

# Factor de correcció 

$ Tensió superficial en presència de tensioactiu 

% Densitat o excés superficial 

$0 Tensió superficial en absència de tensioactiu 

$0 Tensió superficial promig 

$i Coeficient d'activitat de l'analit i 

$m Amplitud de la tensió superficial 

$max Tensió superficial màxima 

$min Tensió superficial mínima 

$s Tensió superficial del solvent 

$ss Tensió superficial a l'estat estacionari 

&A/A Amplitud relativa 
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&E Energia implicada en el procés de nebulització 

&Gex Energia de Gibbs en excés 

&P Diferència de pressió 

&'
0
 Diferència del potencial químic estàndard 

&( Amplada de pic a l'alçada mitja 

&)ij Diferències de contrast entre el medi i i el j 

* Constant dielèctrica estàtica 

+ Potencial zeta 

, Viscositat de l'aigua 

" Angle de contacte entre la placa de Wilhelmy i la subfase 

" Angle de pèrdua 

- Longitud d'ona 

' Mobilitat electroforètica 

(a Mode de tensió vibracional asimètric 

(s Mode de tensió vibracional simètric 

. Pressió superficial 

.0 Pressió superficial promig 

.m Amplitud de la pressió superficial 

) Perfil de densitat electrònica 

)C Densitats electròniques de les cadenes hidrocarbonades 

)CH2 Densitats electròniques dels metilens 

)H Densitats electròniques dels caps polars 

)l Densitat del líquid 

/ Densitat de càrrega superficial 

0 Gruix de la doble capa elèctrica 

1 Fracció molar 

2 Freqüència angular 

 

 


