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RESUMO 
 
TOFANI, L.B. Avaliação in vitro e in vivo de nanodispersões líquido cristalinas 
para veiculação de siRNA-TRP-1 para o tratamento tópico do vitiligo. 2015. 83f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 
 

 O RNA de interferência (RNAi) é um processo envolvido com o silenciamento 
pós-transcricional de genes, sendo elucidado por moléculas de RNAs de dupla fita de 
21-25 nucleotídeos, os small interfering RNA (siRNA), que ocorre naturalmente em 
uma ampla variedade de animais, plantas e microrganismos. Esse processo têm 
demonstrado potencial utilização para o tratamento de doenças em que se observa a 
super-expressão de genes, pois apresentam diversas vantagens como possibilidade 
de se utilizar esse mecanismo regulatório apenas pelo conhecimento da sequência do 
gene terapêutico, menores efeitos tóxicos e alta especificidade. Contudo, o principal 
desafio consiste no desenvolvimento de vetores seguros e eficazes que permitem a 
utilização do siRNA como terapia, visto que permitem a proteção do siRNA contra 
degradação enzimática, apresentam meia-vida prolongada na corrente sanguínea e 
propiciam um efetivo escape endossomal. Nesse sentido, nanopartículas de cristais 
líquidos associados ao polímero catiônico polietilenoimina (PEI) foram avaliadas como 
potenciais vetores não-virais para o siRNA específico para a proteína-1 relacionada à 
tirosinase (TRP-1), como alternativa para o tratamento tópico do vitiligo. Para isso, os 
cristais líquidos contendo o PEI foram complexados ao siRNA e avaliados quanto à 
estrutura líquido cristalina por microscopia de luz polarizada e por difração de raios-X 
a baixo ângulo (SAXS), tamanho de partícula/polidispersividade, potencial zeta e 
eficiência de complexação. A citotoxicidade dos sistemas foi avaliada em melanócitos 
melan-A pelo ensaio do MTT e por citometria de fluxo e, a avaliação da transfecção 
celular foi realizada por microscopia de fluorescência e por citometria de fluxo. Os 
diferentes sistemas contendo o polímero PEI apresentaram estruturas líquido 
cristalinas de fase hexagonal e de fase lamelar pela análise por SAXS, no entanto, a 
análise sob microscopia de luz polarizada, demonstrou estruturas de fase hexagonal, 
lamelar e isotrópica. A análise do tamanho de partícula mostrou a presença de 
sistemas nanoestruturados que foram capazes de se complexar ao siRNA na 
concentração de 10 μM. Os estudos em cultura de célula demonstraram a maior 
viabilidade das células melan-A após tratamento com as nanodispersões líquido 
cristalinas formadas por monoleína (MO), ácido oleico (AO) e PEI, em relação ao 
polímero catiônico PEI em sua forma livre. Em relação à transfecção celular por 
microscopia de fluorescência e por citometria de fluxo foi possível observar a elevada 
eficiência de transfecção das nanodispersões líquido cristalinas formadas pelo 
sistema MO:AO:PEI. Resultados de inibição da expressão da proteína TRP-1 foram 
observadas em células melan-A por Western Blotting, após administração das 
nanodispersões líquido cristalinas associadas ao siRNA-TRP-1 específico. As 
nanodispersões liquido cristalinas estudas também proporcionaram maior liberação 
de siRNA na pele em modelo animal.  Esses resultados, demonstram a potencial 
utilização desses sistemas para a terapia anti-sense de doenças cutâneas como o 
vitiligo, representando assim, uma importante contribuição para a terapia gênica tópica 
desta doença. 
 
Palavras-chaves: siRNA, nanodispersões líquido cristalinas, pele, vitiligo. 
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Introdução 

1.1. Terapia Gênica: Utilização de RNA de interferência (RNAi) 

 

Os genes são responsáveis por grande parte das doenças, seja pela ausência 

de codificação de determinadas proteínas, por codificar proteínas anormais ou por 

excesso de codificação, por isso tornam-se alvos extremamente importantes como 

forma de tratamento (MARTIMPREY et al., 2009).  

Na terapia gênica, fragmentos de moléculas do ácido desoxirribonucleico 

(DNA) ou moléculas do ácido ribonucleico (RNA) são entregues para o interior de 

células alvo para modular a expressão de proteínas alteradas, com o intuito de reverter 

a desordem biológica (CARRILLO et al., 2013). Esses pequenos fragmentos de 

oligonucleotídeos anti-sense bloqueiam a expressão de proteínas alvo super-

expressas em diferentes níveis da expressão do gene, seja durante o processo de 

transcrição ou tradução (GANAS et al., 2014), se tornando uma estratégia promissora 

para o tratamento de diversas doenças como câncer, doenças cardiovasculares, 

fibrose cística, síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) e doenças infecciosas 

(IBRAHEEM et al., 2014). 

O RNA de interferência (RNAi) é processo biológico envolvido com o 

silenciamento pós-transcricional de genes (SHIMIZU et al., 2015), elucidado por 

moléculas de RNA de dupla fita (dRNA), que ocorre em uma ampla variedade de 

animas, plantas e microrganismos (KIM et al., 2015). Esse mecanismo de 

silenciamento gênico conservativo é uma proteção natural de células eucarióticas 

contra ácidos nucléicos invasivos de vírus e transposons. Essas células podem ser 

estimuladas por esses RNAs de dupla fita que degradam o RNA mensageiro (RNAm) 

alvo, resultando na inatividade do vírus/transposon (URYU et al., 2013). 

O RNAi foi descrito pela primeira vez em petúnias por pesquisadores enquanto 

tentavam aumentar a atividade da enzima chalcona sintase para intensificar a 

coloração púrpura dessas flores (RESHI et al., 2014). Richard Jorgenséns e Joseph 

Mols introduziram múltiplas cópias do transgene envolvido com a produção desse 

pigmento e, ao contrário do que esperavam, observaram não só a inibição do 

transgene introduzido mas também do gene endógeno, resultando na obtenção de 

flores brancas ou irregularmente coloridas. Esse mecanismo passou a ser conhecido 

como co-supressão (SIFUENTES-ROMERO et al., 2011).  
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O mecanismo molecular que levava ao silenciamento de genes permaneceu 

desconhecido durante anos, até que os pesquisadores americanos Andrew Z. Fire e  

Craig C. Mello (1998), descobriram que a molécula de RNA de dupla fita poderia 

silenciar a expressão de genes, ao trabalharem com o nematóide Carnorhabditis 

elegans (MENCK, 2010). Esses pesquisadores observaram que o silenciamento da 

expressão do gene de interesse era mais efetivo quando injetaram uma molécula de 

RNA de dupla fita de sequência similar em relação às fitas de RNA simples sense e 

antisense administradas separadamente (SIFUENTES-ROMERO et al., 2011).   

  O mecanismo de RNAi se inicia pela clivagem de longas cadeias de RNAs de 

dupla fita em pequenos fragmentos (21-25 nucleotídeos) por meio da enzima 

denominada Dicer. Essas pequenas sequências, os small interfering RNAs (siRNAs), 

são rapidamente transportados para um complexo enzimático chamado induced 

silencing complex RNA (RISC) (GOMES et al., 2015). Em células de mamíferos, a 

proteína Argonauta 2 (Ago2) é o componente catalítico presente nesse complexo 

responsável pela clivagem do RNAm alvo. Após a separação do duplex da molécula 

de siRNA pela enzima Ago2, o complexo RISC se torna ativo com capacidade de 

degradar o RNAm alvo (DE PAULA; BENTLEY; MAHATO, 2007). A fita sense do 

siRNA é então eliminada, enquanto a fita antisense guia o complexo RISC até o RNAm 

alvo. Como a sequência de pares de base do siRNA é perfeitamente complementar 

ao RNAm alvo, o complexo RISC cliva o RNAm alvo, degradando-o (Figura 1) 

(HUANG; LIU, 2011; FRANÇA et al., 2010; WHITEHEAD; LANGER; ANDERSON, 

2009; GELEY; MÜLLER, 2004).  

 Os microRNAs (miRNAs) são originalmente formados no núcleo pela ação da 

enzima Drosha produzindo estruturas denominadas pré-miRNA. Essas estruturas são 

transportadas para o citoplasma formando miRNAs maduros com 22 pares de base 

por meio clivagem pela enzima Dicer, regulando a transcrição de genes ao se ligar à 

extremidade 3’ UTR do RNAm alvo bloqueando a translação ou por facilitar a sua 

degradação (RESHI et al., 2014). Os short hairpin RNAs (shRNAs) são moléculas de 

RNA de dupla fita contendo uma alça de fita simples denominadas hairpin, com 

estruturas semelhantes ao miRNA, podendo ser sintéticos ou transcritos dentro das 

células por meio de vetores que codificam o shRNA, sendo processados pela enzima 

 



4 
 

Introdução 

Dicer, da mesma maneira que ocorre com siRNAs e miRNAs (FRANÇA et al., 2010; 

GELEY; MÜLLER, 2004).  

 

Figura 1: Mecanismo de silenciamento gênico por RNAi. Adaptado de DE PAULA; BENTLEY; 
MAHATO, 2007. 

 
 

Recentemente, a função de muitos genes foi elucidada pela análise funcional 

de RNAi (MIYAGISHI & TAIRA, 2003). Além de serem utilizados como uma ferramenta 

valiosa para pesquisa genômica funcional, os siRNAs também têm demonstrado um 

grande potencial em aplicações terapêuticas para o tratamento de doenças em que 

se observa mutações ou super-expressão de genes anormais (WANG et al., 2014). 

 O primeiro ensaio clínico utilizando siRNA foi realizado em fase 1b para avaliar 

a inibição de um alelo mutante para o tratamento da paquioniquía congênita, uma 

doença de pele autossômica causada por mutações em genes relacionados com a 

queratina, no entanto, devido a dor associada as injeções intradérmicas esses ensaios 

não prosseguiram para clínica (HEDGE et al., 2014). 

 Desde a primeira triagem em 2004, cerca de 20 ensaios clínicos utilizando 

siRNA foram realizados para o tratamento de várias doenças locais e sistêmicas. A 

maioria dos siRNAs livres administrados eram para o tratamento de doenças tópicas,  
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no entanto, muitos ensaios foram encerrados devido à baixa eficácia terapêutica, 

efeitos fora do alvo e condições relacionadas ao custo dessa terapia (ZHUO et al., 

2014). Atualmente, alguns ensaios clínicos utilizando siRNA como terapia 

permanecem em andamento (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Principais ensaios clínicos à base de siRNA em andamento. Adaptado de: ZHUO et al., 2014. 
 

Via de 
administração 

Estágio Clínico Empresa Doença Alvo 

Subcutânea II  Santaris Hepatite C 

Intravítrea I Quarck Pharma Neuropatia óptica 

Colírio I Sylentis Olho seco/ 
Dor ocular 

Injeção intravenosa II Quarck Pharma Lesão renal aguda 

Injeção intratumoral I Silenceed Ltd. Câncer pancreático 

 
 

O silenciamento utilizando-se siRNA criou um novo paradigma no 

desenvolvimento e descoberta de novos fármacos em relação à terapêutica 

tradicional, pois apresenta a vantagem de não ter que entrar no núcleo da célula alvo 

uma vez que seu mecanismo de ação ocorre no citoplasma, além de possibilidade de 

se utilizar esse mecanismo regulatório apenas pelo conhecimento da sequência do 

gene terapêutico de interesse (GUO et al., 2010), possuir menores efeitos tóxicos e 

especificidade (BORGUETI-CARDOSO et al., 2014).  

Desde a sua descoberta a um pouco mais de uma década, a tecnologia a base 

de siRNA já se tornou um potencial tratamento para diversas doenças, sendo a mais 

promissora dentre as classes de RNAi. Devido às novas estratégias em pesquisas 

para maximizar a utilização do siRNA como inibidor de alvos específicos, em um futuro 

próximo esse “fármaco de silenciamento de genes” ganhará a mesma importância dos 

fármacos convencionais para o tratamento de diversas doenças (DENG et al., 2014). 

 

1.2. Terapia gênica em doenças cutâneas 

 

A pele é o órgão mais acessível do corpo, representando uma importante via 

de administração para a terapia a base de siRNA (HEGDE et al., 2014).  A aplicação  
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tópica como terapia é uma estratégia atrativa para o tratamento de diversas doenças 

cutâneas por ser uma via não-invasiva, de fácil administração, requer baixa dosagem 

terapêutica, apresenta menores efeitos adversos sistêmicos, além de permitir o 

direcionamento seletivo para o alvo patológico (SIU et al., 2014).  

 A administração tópica do siRNA têm demonstrado potencial utilização para o 

tratamento de muitas doenças causadas por alterações na expressão de genes como 

na alopecia, paquioniquía congênita, hiperpigmentação, câncer e psoríase (CHONG 

et al., 2013). 

Leachman e colaboradores (2008) demonstraram a promissora utilização da 

tecnologia do siRNA para o tratamento da paquioniquía congênita, doença de pele de 

caráter dominante associada com a mutação de genes envolvidos com a produção de 

queratina, pela inibição da expressão do gene alterado K6A-luciferase. Estudos 

realizados em melanoma, evidenciaram o silenciamento das proteínas V600EB-Raf e 

Akt3 por meio da administração de siRNA específico, resultando na inibição do 

desenvolvimento e crescimento dos tumores (FEDORENKO; PARAISO; SMALLEY, 

2011; VICENTINI et al., 2013a). Em doenças alérgicas da pele, observou-se que a 

administração de siRNA específico levou à redução da expressão de CD86, 

intimamente relacionado com a resposta específica de células T (RITPRAJAK; 

HASLUGUCHI; AZIUNA, 2008). Na psoríase, uma doença de pele inflamatória crônica 

com produção exacerbada de citocina TNF-α, pesquisadores observaram que a 

administração de siRNA-TNFα específico poderia diminuir os efeitos da doença 

(VICENTINI et al., 2013b). 

A pele é constituída por quatro camadas distintas: estrato córneo, epiderme 

viável, derme e o tecido conectivo subcutâneo. O estrato córneo é a camada mais 

externa da pele formada por uma matriz de 10 a 15 camadas de queratinócitos mortos 

e desidratados (corneócitos) que variam em espessura entre 10 a 15 µm (DESAI; 

PATOLLA; SINGH, 2011; YARIV et al., 2010). Devido à sua composição e distribuição 

celular, o estrato córneo representa a principal barreira para a penetração de fármacos 

na terapia tópica (VICENTINI et al., 2013a) e, um pré-requisito para a entrega tópica 

do siRNA é superar as barreiras impostas pelo estrato córneo (LEE et al., 2014) 

(Figura 2).  Por isso, o sucesso da utilização do siRNA depende de sistemas de 

liberação seguros e eficazes (XIAO et al., 2014).  
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Figura 2: Penetração do siRNA através do estrato córneo na pele. Adaptado de: HEGDE et al., 2014. 

 

 1.3. Sistemas carreadores para siRNA 

 

Embora a utilização de siRNA como aplicação terapêutica seja altamente 

promissora, alguns desafios estão restritos à sua aplicação na clínica (KESHARWANI 

et al., 2012). Geralmente, apenas pequenas moléculas lipofílicas (< 500 Da) podem 

atravessar a pele em concentrações terapêuticas adequadas, fazendo com que a 

administração de siRNA pela via tópica seja um obstáculo, uma vez que essa molécula 

apresenta carga negativa, características hidrofílicas e é relativamente grande (~13 

KDa) (CHEN et al., 2014a).   

Devido à essas limitações, a utilização de sistemas carreadores é de suma 

importância para a administração do siRNA (RAGELLE; VANDERMEULEN; PRÉAT, 

2013). As características ideais de um sistema carreador para siRNA incluem proteção 

contra degradação enzimática, boa compatibilidade tecidual, eficaz translocação pela 

membrana plasmática, meia-vida prolongada na corrente sanguínea, além de 

propiciar um efetivo escape endossomal (CHEN et al., 2014b).  

Os dois principais vetores utilizados para o carreamento de siRNA incluem: i) 

os vetores virais, que introduzem o material genético na célula alvo utilizando-se de 

seu mecanismo natural de infecção celular e ii) os vetores não-virais (VIDEIRA et al., 

2014).  

Os vetores virais apresentam uma elevada eficiência de transfecção, no 

entanto, suas aplicações são restritas devido a importantes limitações tais como 

dificuldade de preparação, limitação no tamanho do gene carreado, potencial  
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patogenicidade e efeitos imunogênicos (LIU et al., 2013; EWE et al., 2014). Devido às 

desvantagens inerentes dos vetores virais, os vetores não-virais têm surgido como 

importantes sistemas carreadores de siRNA por serem biocompatíveis, fáceis de se 

produzir e relativamente seguros (HUO et al., 2015). Diferentes sistemas tipicamente 

catiônicos têm sido propostos para veiculação de siRNA tais como lipídeos, polímeros 

naturais e sintéticos, peptídeos de penetração celular e dendrímeros (GOODING et 

al., 2015; XUN et al., 2014).  

Os polímeros catiônicos são uma classe de vetores não-virais que têm atraído 

muita atenção nas últimas décadas devido à sua capacidade em se condensar às 

moléculas de DNAs e RNAs, baixa imunogenicidade e possibilidade de modificação 

estrutural (HAN et al., 2015). Esses polímeros podem se complexar ao siRNA por meio 

de interações eletrostáticas entre a carga positiva do polímero e a carga negativa dos 

grupamentos fosfatos do siRNA, formando poliplexos que protegem o siRNA contra 

degradação enzimática, além de auxiliarem na entrada da célula alvo e facilitar o 

escape endossomal (SARDO et al., 2015).  

A polietilenoimina (PEI) é um polímero catiônico sintético solúvel em água, 

disponível nas formas linear e ramificada (Figura 3) e em uma ampla variedade de 

tamanhos (0,8 - 800 KDa) (EWE et al., 2014), com habilidade de se condensar às 

moléculas de DNAs e RNAs em pH fisiológico, apresentando uma elevada eficiência 

de transfecção in vitro e in vivo (FERNANDES et al., 2013). Esse polímero apresenta 

um grupo de aminas que podem se protonar a cada terceira posição em pH fisiológico, 

permitindo a complexação aos ácidos nucléicos, sendo por isso amplamente 

explorado como vetor não-viral para introdução de moléculas de DNAs e RNAs em 

células alvo (GÜNTER et al., 2011; LIANG, et al., 2012). 

 

Figura 3: Estruturas moleculares do polímero catiônico PEI. Adaptado de: MARTIMPREY et al., 2009. 
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Já é bem descrito em literatura que a citotoxicidade e eficiência de transfecção 

são altamente dependentes do peso molecular e da estrutura do PEI (EWE et al., 

2014). Sabe-se que moléculas de PEI ramificadas de alto peso molecular como o de 

25 KDa apresentam uma alta eficiência de transfecção celular, no entanto, estão 

associados à uma elevada citotoxicidade (LIU et al., 2011). Embora moléculas de PEI 

lineares de baixo peso molecular estimulem menores respostas anti-inflamatórias e 

sejam menos tóxicas, a liberação do siRNA desses complexos ainda é ineficiente 

(TSAI et al., 2011). Estudos comparativos entre nanopartículas utilizando-se o PEI nas 

formas linear e ramificada, demonstraram que a utilização do PEI na forma ramificada 

permitiu a obtenção de nanopartículas estáveis com carga positiva após complexação 

ao siRNA, com efetiva captação celular e maior atividade no silenciamento de genes 

(KWOK; HART, 2011). 

Modificações químicas podem ser feitas para reduzir a natureza citotóxica do 

PEI, bem como para aumentar sua biocompatibilidade. Essas modificações incluem a 

conjugação com polímeros biodegradáveis como o polietilenoglicol (PEG), quitosana 

e ácido hialurônico (NGUYEN et al., 2014). A conjugação com o co-polímero PEG 

propicia a formação de uma camada hidrofílica ao redor do poliplexo ou da partícula, 

permitindo a diminuição na agregação desses sistemas por estabilização estérica, 

além de reduzir a toxicidade e aumentar a permanência na circulação sanguínea (KIM 

et al., 2012a). A redução na toxicidade pode ser explicada pela menor interação do 

poliplexo com a membrana celular, devido à diminuição da carga positiva da superfície 

da partícula (MOHAMMADI et al., 2015). Weber e colaboradores (2012) observaram 

que o complexo formado entre PEG-PEI-siRNA foi capaz de melhorar a entrega do 

siRNA para célula alvo, além de apresentar alta eficiência de transfecção em células 

T, capacidade em silenciar a expressão da proteína alvo GADPH e melhorar a 

biocompatibilidade do sistema.  

Atualmente, a molécula do polímero PEI ramificada com tamanho de 25 KDa 

vêm sendo empregada como padrão ouro para transfecção de genes (XUN et al., 

2014), sendo formado por 25% de aminas primárias, 50% de aminas secundárias e 

25% de aminas terciárias. Os siRNAs podem se condensar às aminas primárias 

protonadas desse polímero por meio de interações eletrostáticas, propiciando a 

proteção do siRNA contra degradação enzimática e facilitando sua entrada nas  
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células. As aminas secundárias e terciárias facilitam o escape endossomal dos 

poliplexos, devido à sua capacidade de disruptura da membrana do endossomo após 

a entrada na célula alvo (YU et al., 2009).  

Geralmente, os poliplexos entram nas células por meio de vesículas 

endossomais. Essas vesículas tornam-se cada vez mais ácidas à medida que sofrem 

maturação pelo acúmulo de prótons (pH 5-6) e, se fundem posteriormente aos 

lisossomos (pH 4-5). Por meio de enzimas lisossomais, os poliplexos podem ser 

degradados se não conseguirem “escapar” do endossomo (MA, 2014).  

A liberação do poliplexo PEI/siRNA do endossomo é mediada pelo mecanismo 

conhecido por “efeito esponja de prótons”. Polímeros catiônicos como PEI possuem 

uma alta capacidade tamponante em uma ampla faixa de pH devido a presença de 

diferentes aminas protonáveis em sua estrutura, que possuem diferentes constantes 

de dissociação (pKas). Isso resulta no influxo de íons cloreto, prótons e água para o 

interior do endossomo, que se rompe devido à pressão osmótica, liberando o poliplexo 

para citoplasma, onde exerce seu efeito na regulação da expressão de genes (Figura 

4) (BARRAT; FATTAL, 2009; TSENG; MOZUMDAR; HUANG, 2009; VARKOUHI et 

al., 2011).  

 
 

Figura 4: Mecanismo de escape endossomal de poliplexos, conhecido como “efeito esponja de 
prótons”. Adaptado de: HUANG; LIU, 2011. 

 

Os sistemas nanoparticulados têm demonstrado eficácia na entrega de siRNA 

para administração tópica (CHEN et al., 2014a). Esses sistemas apresentam potencial 

utilização como carreadores de siRNA pois podem prevenir efeitos fora do alvo celular,  
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além de facilitar a liberação intracelular desse material genético por mecanismos de 

captação celular e, promover proteção contra a degradação por nucleases séricas 

(MALAMAS et al., 2013). Em geral, partículas na faixa de 200 a 500 nm podem ser 

captadas pelas células alvo por mecanismos de endocitose. Consequentemente, 

partículas nessa faixa de tamanho são requeridas para veiculação de siRNA 

(REISCHL & ZIMER, 2009).  

Além dos sistemas nanocarreadores, métodos físicos para entrega de siRNA 

têm sido estudados, tais como ultrassom hidrodinâmico, eletroporação e iontoforese. 

A eletroporação é uma técnica que consiste na aplicação de uma corrente elétrica 

externa que aumenta a permeabilidade de fármacos e material genético pela 

desestabilização da membrana plasmática (VICENTINI et al., 2013a). O ultrassom 

hidrodinâmico envolve a injeção relativamente rápida de um grande volume de 

solução para corrente sanguínea, afim de superar as barreiras físicas das membranas 

endoteliais e celular (INOUE et al., 2014).  

A iontoforese é um método de entrega não-invasivo, que facilita a permeação 

de moléculas carregadas por meio da aplicação de uma corrente elétrica (KIGASAWA 

et al., 2010). Kigasawa e colaboradores (2010) avaliaram o efeito da iontoforese para 

permeação de siRNA na epiderme de ratos, demonstrando a potencial utilização 

desse método para o tratamento de doenças cutâneas, uma vez que os resultados 

demonstraram um acúmulo do siRNA na epiderme viável e inibição da transcrição do 

gene endógeno interleucina-10 (IL-10). 

 

1.4. Cristais líquidos como sistemas carreadores de siRNA 

 

Nos últimos anos, os cristais líquidos têm atraído muito interesse como 

sistemas carreadores devido à possibilidade em formar partículas por meio da 

utilização de metodologias simples. Além disso, esses sistemas podem melhorar a 

biodisponibilidade, solubilidade e proteção dos fármacos (KRAINEVA et al., 2005; 

ZENG et al., 2012; VICENTINI et al., 2013b). Os cristais líquidos são mesofases 

organizadas com propriedades intermediárias entre líquidos (fluidez) e sólidos 

(estrutura cristalina ordenada) (GOSENCA; BESTER-ROGAC; GASPERLIN, 2013), 

podendo ser formados pela adição de solventes (cristais líquidos liotrópicos) ou por  
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ajustes na temperatura (cristais líquidos termotrópicos). As três principais classes de 

cristais líquidos são as estruturas lamelar, hexagonal e cúbica (Figura 5), que podem 

ser identificadas pela técnica de difração de raios-X (MILAK & ZIMMER, 2015). 

 

Figura 5: Diferentes estruturas de cristais líquidos formadas pelo sistema monoleína em presença de 
água, sendo (a) fase lamelar; (b) fase cúbica reversa; (c) fase cúbica normal e (d) fase hexagonal 
reversa. Adaptado de: ZABARA & MEZZENGA, 2014. 

 

A fase lamelar é formada por bicamadas lipídicas dispostas em uma rede 

bidimensional, delimitadas por água.  As cabeças polares das moléculas do tensoativo 

ficam em contato com o meio aquoso, enquanto as cadeias de hidrocarbonetos se 

organizam paralelamente à fim de evitar a porção aquosa. Essa fase é bastante fluída 

e as bicamadas podem se deslizar facilmente umas sobre as outras, sendo 

caracterizada por anisotropia em mosaico fluído planar e/ou cruzes de malta 

(TAVANO et al., 2013; TYLE, 1989).  

A fase hexagonal é caracterizada por longas estruturas cilíndricas 

dimensionais, podendo existir em duas principais formas: (a) fase reversa, que ocorre 

quando a cabeça polar dos grupamento anfifílicos se encontram na porção interior do 

cilindro e os grupamentos não polares ao seu redor e (b) fase normal, caracterizada 

pela presença dos grupamentos polares anfifílicos na porção externa do cilindro 

(BORGHETI-CARDOSO et al., 2014).  Sob microscopia de luz polarizada apresentam 

estruturas na forma de estrias (MÜLLER-GOYMMAN, 2004).  

A fase cúbica apresenta-se como gel transparente, viscoso, isotrópico e 

termodinamicamente estável em presença de água. Essa mesofase é formada por 

uma bicamada lipídica curva e continua de aproximadamente 3,5 nm que se estende 

em três dimensões, separados por uma camada aquosa de aproximadamente 5 nm 

quando hidratado (GUO et al., 2010). 
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Os cristais líquidos são facilmente formados por lipídeos anfifílicos em excesso 

de água (OKAWARA et al., 2014). O monoleato de glicerina, também conhecido por 

monoleína (MO) (Figura 6) é um lipídeo atóxico, biodegradável e biocompatível, 

utilizado na indústria alimentícia para a produção de pães, bolos, margarinas, sorvetes 

e gomas de mascar, além de atuar como agente emulsionante em âmbito 

farmacêutico (MILAK & ZIMMER, 2015). Ao promover a extração da ceramida e 

melhorar a fluidez dos lipídeos que constituem o estrato córneo, a monoleína auxilia 

a permeação de fármacos, podendo formar diferentes estruturas líquido cristalinas, 

como fase cúbica e hexagonal reversa, dependendo da quantidade de água e 

temperatura do sistema (LOPES et al., 2006b). 

 

Figura 6: Estrutura molecular da monoleína. Fonte: LIBSTER; ASERIN; GARTI, 2011. 

 

A formação das diferentes estruturas líquido cristalinas ocorre pela hidratação 

das porções hidrofílicas da MO por um solvente hidrofílico, como a água, por meio de 

ligações de hidrogênio, enquanto as cadeias alifáticas se agregam com base em 

interações de van der Walls (LIBSTER; ASERIN; GARTI, 2011). 

De maneira geral, a geometria molecular apresenta um papel importante na 

determinação das mesofases líquido cristalinas. O fator de empacotamento (FE) pode 

predizer a geometria molecular do sistema anfifila:água e influenciar a formação das 

estruturas líquido cristalinas, de tal modo que: se o fator de empacotamento for menor 

que 1 (FE<1) ocorre a formação de micelas normais e fase hexagonal normal, se o 

fator de empacotamento for igual a 1 (FE=1), o sistema se organiza de modo a formar 

fases lamelares, no entanto, se o fator de empacotamento for maior que 1 (FE>1) 

observa-se a formação de estruturas reversas, como fase hexagonal reversa, cúbica 

reversa e micelas invertidas (Figura 7) (GUO et al., 2010).       
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Figura 7: Diferentes mesofases líquido cristalinas que podem ser obtidas de acordo com o fator de 
empacotamento (FE). Sendo v o volume da cadeia hidrofóbica, ao a área do domínio polar da anfifila e 
l o comprimento da anfifila. Adaptado de: GUO et al, 2010. 

 
 

A literatura relata que mesofases líquido cristalinas cúbicas formadas pelo 

sistema monoleína:água à temperatura ambiente, podem sofrer transição para 

mesofase hexagonal reversa sob temperaturas acima de 85ºC (LIBSTER; ASERIN; 

GARTI, 2011). No entanto, para que ocorra a formação da mesofase hexagonal 

reversa à temperatura ambiente, um terceiro componente deve ser adicionado a esse 

sistema como, por exemplo, o ácido oleico (LOPES et al., 2006b). Variações na 

pressão, concentração de sais e pH também podem influenciar a transição de 

mesofases nos sistemas líquido cristalinos (PHAN et al., 2011).  

Estruturas líquido cristalinas formados por MO apresentam propriedades 

interessantes para aplicação tópica, como: i) alta permeabilidade pela presença de 

estruturas relacionadas com formação dos lipídeos (MO), ii) propriedades 

bioadesivas, iii) capacidade de incorporar substâncias com diferentes solubilidades, 

iv) proteção contra degradação física e enzimática e v) liberação sustentada de 

fármacos (GAN et al., 2010). 

As fases líquido cristalinas podem ser dispersas em nanopartículas por 

metodologias que utilizam alta energia como ultrasonicação e homogeneização de  
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alta pressão (AVACHAT & PARPANI, 2015). A literatura têm demonstrado que essas 

nanopartículas podem manter sua estabilidade, morfologia e estrutura interna 

associado à fase em gel, além de apresentarem pequeno tamanho de partícula, boa 

compatibilidade e, capacidade de incorporar fármacos com propriedades hidrofílicas, 

lipofílicas e anfifílicas (LI et al., 2013). Em relação à fase em gel, as nanopartículas 

apresentam as vantagens de terem uma maior área superficial e fluidez, além da 

possibilidade de serem incorporadas à outras formulações (LOPES et al., 2006a). O 

poloxamer 407® é frequentemente utilizado para manter a estabilidade estérica das 

partículas líquido cristalinas dispersas (AVACHAT & PARPANI, 2015). 

Cristais líquidos de monoleína foram explorados por Lopes e colaboradores 

(2006a e 2006b) e Borgueti-Cardoso e colaboradores (2014 e 2015). Os resultados 

demonstraram um aumento na incorporação e liberação tópica de macromoléculas in 

vitro e in vivo, apresentando-se promissores para o carreamento de siRNAs na pele. 

Nanopartículas líquido cristalinas de fase hexagonal reversa foram avaliadas por 

Vicentini e colaboradores (2013b) como sistemas para veiculação de siRNA. Esses 

pesquisadores observaram um aumento na penetração de siRNA na pele de 

camundongos hairless após 24 e 48 h da aplicação dos diferentes sistemas em 

relação aos controles utilizados e, inibição da proteína alvo GADPH, demonstrando a 

promissora utilização desses sistemas para veiculação tópica de siRNA.   

 

1.5. Vitiligo como doença cutânea alvo 

 

 Os melanócitos são células responsáveis pela síntese da melanina, pigmento 

biológico que confere a coloração da pele e dos cabelos, em organelas denominadas 

melanossomas (KIM et al., 2013a). O pigmento melanina apresenta função de 

proteção contra danos causados pelos raios ultravioleta, radiação ionizante e agentes 

oxidantes (CHEN et al., 2014c).  

 A enzima tirosinase bem como a proteína -1 relacionada à tirosinase (TRP-1) e 

a proteína- 2 relacionada à tirosinase (TRP-2) são conhecidas por regular a síntese 

da melanina. Resumidamente, a melanogênese se inicia pela hidroxilação da L-

tirosina em L- diidroxifenilalanina (DOPA) catalisada pela enzima tirosinase, seguido 

pela oxidação da DOPA em dopaquinona (NG et al., 2014). A proteína-2 relacionada  
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à tirosinase (TRP-2) catalisa a formação do 5-6-dihidroxiindol-2-ácido carboxílico 

(DHICA) proveniente da dopaquinona, enquanto a proteína -1 relacionada à tirosinase 

(TRP-1) oxida o 5-6-dihidroxiindol-2-ácido carboxílico (DHICA) em ácido carboxílico 

indol-quinona, que é posteriormente convertido à melanina (KIM et al., 2013b). 

O vitiligo é uma doença despigmentar caracterizada pela presença de máculas 

brancas na região da pele e dos cabelos, em decorrência da perda progressiva dos 

melanócitos (OISO et al., 2013; GONG et al., 2015), acometendo aproximadamente 

entre 0,5 a 2% da população mundial (Figura 8) (RICHMOND; FRISOLI; HARRIS, 

2013). Recentemente, o vitiligo têm sido classificado em localizado (focal, 

unilateral/segmentado e mucoso), generalizado (vulgaris, acrofacial e misto) e 

universal, de acordo com a extensão das lesões despigmentadas (LOTTI & D’ERME, 

2014).  

   

                

Figura 8: Lesões despigmentadas em pacientes com vitiligo em decorrência da perda de melanócitos 
das regiões afetadas. FONTE: ALIKHAN et al., 2011; ALSUBAIT et al., 2015. 

 

Embora o vitiligo não seja considerado uma doença grave, os efeitos 

psicológicos decorrentes das lesões despigmentadas podem frequentemente causar 

estresse e baixa autoestima, principalmente em pessoas com a pele negra, já que o  
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aparecimento das manchas é mais proeminente e, em regiões visíveis onde o vitiligo 

se desenvolve como na face, mãos e braço (DWIVEDI et al., 2015).  

Atualmente, várias terapias estão disponíveis para o tratamento do vitiligo como 

corticoides de uso tópico e sistêmico, inibidores de calcineurina tópicos, vitamina D, 

fototerapias e modalidades cirúrgicas. No entanto, esses tratamentos não conseguem 

repigmentar lesões na pele glabra e, dificilmente levam à total repigmentação da pele 

afetada, além de apresentarem muitos efeitos adversos que comprometem à adesão 

dos pacientes ao tratamento. Assim, pesquisas que visem um melhor entendimento 

da doença pela identificação de novos alvos terapêuticos se fazem importantes 

(ALSUBAIT; MULEKAR; AL ISSA, 2015; MOREIRA et al., 2015).  

Muitas teorias têm sido propostas para elucidar os mecanismos de destruição 

dos melanócitos no vitiligo, dentre elas as teorias autoimune, neurogênica e 

autodestrutiva (AL FAHAAD, 2015). Dentro desse contexto, a associação com 

doenças autoimunes como doença de Addison, hipotireoidismo, anemia perniciosa, 

lúpus eritematoso sistêmico, juntamente com a resposta positiva ao tratamento com 

imunossupressores (esteroides tópicos e tracolimus), presença de células autoimunes 

como células T reativas, associado à presença de anticorpos contra diferentes 

antígenos associados aos melanócitos, suportam a hipótese autoimune do vitiligo 

(SANDOVAL-CRUZ et al., 2011).  

O mecanismo da destruição dos melanócitos no vitiligo ainda não está 

totalmente elucidado, no entanto, acredita-se que haja uma alteração na função das 

células T reguladoras mediada por antígenos melanocíticos, induzindo a proliferação 

de células T CD4 e T CD8. Esse aumento nos níveis de T CD8 estimulam a produção 

de citocinas IL-6 e IL-13, favorecendo a morte dos melanócitos por apoptose 

(DIWIVEDI et al., 2015) (Figura 9). Essas alterações em células T CD4 do tipo T helper 

Th1, Th2, Th17 e células T citotóxicas auto reativas específicas para os melanócitos 

têm sido relacionadas como alterações autoimunes dos pacientes que apresentam 

vitiligo (TEMBHRE et al., 2013). A proliferação de células B e a produção de auto 

anticorpos específicos também estão associadas aos processos imunológicos 

alterados que ocorrem em pacientes com a doença (SILVERBERG, 2014).  
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Figura 9: Mecanismos de destruição dos melanócitos no vitiligo mediada por células T e células B. 
Adaptado de: DWIVEDI et al., 2015. 

 

A presença de auto anticorpos no vitiligo está relacionada com a extensão da 

despigmentação e atividade da doença, sendo verificados em 50% de pacientes com 

vitiligo incipiente e, esse valor pode se aproximar a 93% em pacientes com a forma 

extensiva da doença (STEIRNER & VILLAS, 2004). Esses anticorpos contra antígenos 

associados aos melanócitos demonstraram a capacidade em induzir a apoptose de 

melanócitos in vitro (SPEECKAERT; SPEECKAERT; VAN GEEL, 2015).  

Embora estejam relacionadas com a síntese do pigmento melanina (NG et al., 

2014), a enzima tirosinase, a proteína-1 relacionada à tirosinase (TRP1) e a proteína-

2 relacionada à tirosinase (TRP-2) apresentam um papel importante no 

desenvolvimento do vitiligo. Essas proteínas passam a atuar como antígenos de 

diferenciação melanocítica que estimulam a destruição autoimune dos melanócitos, 

resultando na despigmentação característica da doença (RAUSCH et al., 2010). 

TRP-1 é uma glicoproteína transmembrânica de 75 KDa expressa na superfície 

de melanócitos normais e de melanócitos associados ao melanoma, sendo produzida 

no retículo endoplasmático e transportada através do complexo de Golgi para  
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organelas específicas denominadas melanossomas. Quando atinge a maturação, 

também recebe a denominação de gp75 (GHANEM & FABRICE, 2011).  

Jimbow e colaboradores (2001) demonstraram um aumento na expressão da 

proteína TRP-1 em culturas de melanócitos humanos com vitiligo quando comparado 

a cultura de melanócitos humanos normais, sugerindo que a alteração na expressão 

de TRP-1 poderia estimular o desenvolvimento do vitiligo. Esses pesquisadores 

também detectaram a imunoprecipitação do anticorpo específico anti-TRP-1 (α-PEP-

1) em duas linhagens de melanócitos humanos com vitiligo, em relação às culturas de 

melanócitos normais e de melanoma primário, onde não foi evidenciada a presença 

desses anticorpos.  

Essien e Harris (2014) verificaram a indução do vitiligo em camundongos 

C57Bl6, ao administrarem uma vacina viral (rVV) com o gene para a expressão de 

TRP-1. Esses pesquisadores observaram a despigmentação dos folículos pilosos em 

80% dos camundongos, demonstrando que a despigmentação nesse modelo in vivo 

estava relacionada com a produção de anticorpos específicos que induziam a morte 

dos melanócitos, fundamentando a hipótese da função antigênica de TRP-1 no vitiligo. 

A imunização passiva e ativa contra o antígeno melanossomal TRP-1 também foi 

capaz de induzir a hipopigmentação dependente de anticorpos em camundongos 

(DBA/2, SJL, C3H/HeN e C57Bl6/6), evidenciando a capacidade desses anticorpos 

específicos em induzir a doença em modelos in vivo saudáveis (TRCKA et al., 2002). 

Devido à importância e o potencial terapêutico da utilização do siRNA para a 

terapia gênica de diversas doenças cutâneas, o presente trabalho propõe o 

desenvolvimento de nanodispersões líquido cristalinas como vetores não-virais para 

o carreamento de siRNA específico para TRP-1, proteína alvo que atua como antígeno 

melanocítico envolvida com a destruição dos melanócitos no vitiligo. Estudos de 

transfeccão celular e eficácia da supressão da expressão da proteína TRP-1 em 

células de melanócitos não tumorigênicos de linhagem melan-A, associado aos 

ensaios de penetração cutânea em modelo animal, indicarão a potencial utilização 

dessas formulações como alternativa para o tratamento tópico do vitiligo. 
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 Os estudos realizados nesse trabalho permitiram concluir que: 

 As associações padronizadas de MO, AO, PEI e fase aquosa propiciaram a 

obtenção de estruturas líquido cristalinos de fase hexagonal para o sistema 

MO:AO:PEI:FA (8:2:1:89 p/p/p/p), caracterizados por microscopia de luz 

polarizada pela presença de estrias e por SAXS. Já o sistema MO:AO:PEI:FA 

(8:1:0,5:90,5 p/p/p/p) apresentou estruturas na forma de cruzes de malta, 

características de fase lamelar e, presença de fase isotrópica por microscopia 

de luz polarizada, com picos característicos de fase lamelar por SAXS; 

 As dispersões na fase em gel de fases hexagonal e lamelar em excesso de 

fase aquosa obtidas por ultrassom em sonicador de haste em agulha em ciclo 

contínuo por 4 min a uma frequência de 2kHz formaram nanodispersões com 

tamanho de 150-240 nm e polidispersividade (PdI) entre 0,1 e 0,4. Em relação 

ao potencial zeta, observou-se a presença de um potencial positivo para o 

sistema formado por MO:AO:PEI:FA (8:2:1:89 p/p/p/p) e de um potencial 

negativo para o sistema MO:AO:PEI:FA (8:1:0,5:90,5 p/p/p/p/p); 

 As nanodispersões obtidas permitiram a complexação ao siRNA na 

concentração de 10 µM. Essa complexação foi desfeita pelo método de 

competição com poliânions, demonstrando que o siRNA pode ser liberado 

desses complexos de maneira intacta e estável, condição importante para a 

sua atividade; 

 As análises conjuntas de viabilidade celular por MTT e por citometria de fluxo 

permitiram concluir que as nanodispersões líquido cristalinas avaliadas 

apresentaram uma maior viabilidade em células melan-A quando comparado 

apenas ao polímero PEI nas concentrações avaliadas; 

 As nanodispersões estudadas formadas por MO:AO:PEI:FA (8:2:1:89 p/p/p/p) 

e MO:AO:PEI:FA (8:1:0,5:90,5 p/p/p/p) apresentaram capacidade de 

transfecção celular, bem como a inibição in vitro da expressão da proteína-1 

relacionada à tirosinase (TRP-1) quando as nanodispersões foram associadas 

ao siRNA-TRP-1 específico; 
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 Associado ao fato da eficiência de complexação ao siRNA e das capacidades 

de transfecção celular e de silenciamento da proteína-1 relacionada à tirosinase 

(TRP-1) utilizando-se siRNA-TRP-1 específico, as nanodispersões líquido 

cristalinas também demonstraram um aumento na penetração cutânea in vivo 

do siRNA-FAM em relação aos controles estudados; 

 A realização do trabalho resultou no desenvolvimento de um sistema de 

liberação nanoestruturado baseado em cristas líquidos para o carreamento de 

siRNA específico para o silenciamento da proteína-1 relacionada à tirosinase 

(TRP-1), com características adequadas de tamanho e polidispersividade, 

eficiência de complexação ao siRNA, baixa citotoxicidade e principalmente 

eficiência na transfecção celular e no silenciamento da proteína alvo específica.  

O fato desses sistemas também permitirem a maior penetração cutânea in vivo 

do siRNA, demonstra o potencial das nanodispersões líquido cristalinas 

estudadas para a terapia anti-sense de doenças cutâneas como o vitiligo, 

representando assim, uma importante contribuição para a terapia gênica tópica 

desta doença. 
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