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Abreviacions utilitzades en el present treball :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A : Secció considerada (cm2). 
α, β : Valors del potencial donador i formador de ponts d'hidrogen. 
A/O : Emulsió aquosa-oliosa (fase externa-fase interna). 
AAPS : American Associaton of Pharmaceutical Scientist 
α : Grau de dissociació. 
AUFS : Unitat de mesura de la sensibilitat de la resposta en el detector del 

cromatògraf. 
BZD : Benzodiazepines. 
C0 : Solubilitat en solució reguladora de fosfats pH 7.4. 
CLAE : Cromatografia líquida d'alta eficàcia. 
CME : Concentració mínima eficaç, mínima concentració de fàrmac en sang 

que provoca efecte terapèutic. 
CV : Coeficient de variació. 
D : Coeficient de distribució   (deduir del context). 
D : Coeficient de difusió del principi actiu a l'estrat corni (µg·cm-2). 
DE : Desviació estàndard 
DHD : Dosi diària per 1.000 habitants i dia. 
DL : Límit de detecció. 
DMSO : Dimetilsufòxid. 
∆Π : Variació de tensió de la tensió superficial. 
DPPC : Dipalmitoïlfosfatidilcolina. 
DSM-IV : Disease mental-IV, forma de classificació americana de les malalties 

mentals. 
ECETOC : European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals. 
ETSIM : Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de  Madrid. 
EU : Energia d'unió. 
FDA : Food and Drug Administration. 
GABA-A : Àcid gammaamminobutíric. 
γ : Tensió superficial ( mN m-1). 
h : Gruix de l'estrat corni (cm). 
HPLC : High pressure liquid cromatography 
ICH : International Conference Harmonization. 
J : Flux de principi actiu a través de la pell (µg cm-2 ·h-1). 
kD : kiloDalton, unitat de mesura del pes molecular i/o atòmic. 
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 Koct/w : Coeficient de repartiment octanol/aigua (adimensional). 
kp : Coeficient de permeabilitat del fàrmac (cm h-1). 
LQ : Límit de quantificació. 
MD : Moment dipolar (Debyes). 
MTT : Temps mitjà de trànsit del fàrmac a través de la pell (h). 
µ : Potencial químic. 
MW : Pes molecular (Dalton). 
O/A : Emulsió oliosa-aquosa (fase externa-fase interna). 
OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development. Organització 

intergovernamental que té com a objectiu harmonitzar polítiques, 
discutir resultats i treballar per donar resposta a problemàtiques 
científiques internacionals. 

OMS : Organització Mundial de la Salut. 
P : Coeficient de repartiment (Adimensional) (deduir del context). 
P : Probabilitat de l'error. 
P1 : Paràmetre P1 d'Okamoto. 
P2 : Paràmetre P2 d'Okamoto. 
QN8 : Càrrega suportada del nitrogen 8 de l'estructura química de les 

benzodiazepines. 
QSAR : Branca de la Química clínica que estudia les relacions existents entre 

l'estructura química i l'activitat farmacològica. 
r : Coeficient de correlació. Grau de correlació lineal entre y i x. 
r2 : Coeficient de determinació. Fracció de la variació de la variable y 

explicada per l'equació considerada. 
S : Mols de benzodiazepina dissolta en un litre de solució. 
S0 : Solubilitat en solució reguladora de fosfats pH 7.4. 
SAT : Sistema d'administració transdèrmica. 
SM Superfície molecular . 
Γ : Concentració superficial en excés present a la interfase  

( molècules cm-2). 
TEWL : Transepidermal water loss. Tècnica que permet avaluar la integritat de 

la pell. 
Tl : Temps de latència (h). 
tmax : Temps en el qual s'aconsegueix la màxima concentració plasmàtica del 

fàrmac considerat. 
tr : Temps de retenció cromatogràfic, temps en què apareix en el 

cromatograma el pic del fàrmac considerat (min). 
UPM : Universidad Politécnica de Madrid. 
USP : United States Pharmacopeia. 
VM : Volum molecular. 
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