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RESUMO 
 
MANO, D. M. Desenvolvimento e caracterização de sistemas de liberação 
tópica a base de cristais líquidos com vitamina E TPGS para veiculação de 
siRNA na terapia gênica. 2012. 101 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2012. 
 

Apesar da aparente acessibilidade, a pele é bem protegida contra a absorção de 
materiais estranhos. Esta função barreira é exercida principalmente pelo estrato 
córneo. Dessa forma, a administração cutânea de fármacos precisa transpor esta 
barreira para atingir uma concentração efetiva. Uma maneira de tornar o tratamento 
eficaz é o uso de injeções, forma de administração muito invasiva e desconfortável 
para o paciente. A administração tópica é uma forma simples e confortável para a 
administração cutânea de fármacos. As doenças cutâneas, em geral, são doenças 
estigmatizadas. Assim, o desenvolvimento de uma formulação capaz de transpor as 
barreiras impostas a esta via de administração e um novo tratamento para estas 
doenças complexas, com componentes genéticos, devem ser estudados. O siRNA 
veiculado com nanocarreadores foi aplicado a esta via de administração. O 
nanocarreador possibilita um maior tempo de permanência na superfície da pele 
devido às propriedades adesivas, além de proteger o siRNA contra a degradação. O 
siRNA visa o bloqueio específico da expressão de genes, por isso é capaz de agir 
em diferentes caminhos de uma doença. A maior limitação para o uso de siRNA é a 
incapacidade de difundir-se através das membranas celulares devido a carga 
negativa, o que gera uma repulsão eletrostática da membrana celular. Portanto, a 
complexação com um carreador torna a liberação do siRNA no interior celular mais 
efetiva. É amplamente aceito que o desenvolvimento de um sistema de liberação 
eficiente é um dos principais obstáculos para transformar siRNA em terapêutica. 
Consequentemente, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento farmacotécnico 
de um nanocarreador capaz de liberar o siRNA de maneira efetiva na aplicação 
tópica cutânea, respeitando as peculiaridades desta via. As formulações de 
monoleína (MO), polietilenoimina (PEI) e diferentes concentrações de vitamina E 
TPGS, contendo ou não ácido oléico (AO), foram caracterizadas como fases líquido 
cristalinas com tamanho de partícula e potencial zeta desejado, mostrando-se 
eficazes em complexar o siRNA. As nanodispersões desenvolvidas foram efetivas na 
complexação do siRNA, na estabilização deste ácido nucléico frente a degradação 
enzimática, e na efetiva internalização celular in vitro em células de fibroblastos de 
camundongos L929. As nanodispersões contendo maior quantidade de vitamina E 
TPGS, ou contendo o AO foram as formulações que promoveram um maior aumento 
da penetração cutânea de siRNA in vitro em peles de modelo animal. Logo, os 
resultados obtidos permitiram concluir que as formulações desenvolvidas são 
sistemas de liberação nanotecnológicos, contendo cristais líquidos, promissores para 
a administração tópica de siRNA, no tratamento de patologias cutâneas na terapia 
gênica. 
 

Palavras-chave: Terapia gênica, siRNA, cristal líquido, nanodispersões, vitamina E 
TPGS 
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ABSTRACT 

 

MANO, D. M. Development and characterization of topical delivery systems 
based on liquid crystals with vitamin E TPGS for siRNA in gene. 2012. 101 f. 
Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 

Despite its apparent easy accessibility, the skin is, in fact, well protected against the 
absorption of foreing materials. The barrier function is imposed, mainly, by the 
stratum corneum. Thus, the cutaneous administration of drugs needs to overcome 
this barrier to reach an effective concentration. One way to make an effective 
treatment is the use of injections, mode of administration very invasive and 
uncomfortable for the patient. Topical administration is simple and comfortable for 
cutaneous administration of drugs. Skin diseases, in general, are stigmatized 
diseases. Therefore, the development of a formulation capable of overcoming the 
barriers of this route of administration and a new treatment for these complex 
diseases, with the genetic components, shall be studied. The siRNA in nanocarriers 
has been applied to this route of administration. The nanocarrier allows siRNA to stay 
longer on the skin surface because of its adhesive properties, while also protects 
siRNA against degradation. The siRNA is directed for producing gene-specific 
inhibition, so it is able to act in different ways to the same disease. The most critical 
factor limiting the use of siRNA as therapeutics is delivering siRNA to its intracellular 
target site due to their negative charge, which cause an electrostatic repulsion of the 
cell membrane. Therefore, complexation with a carrier makes the release of siRNA 
inside the cells more effective. It is widely accepted that the development of an 
efficient delivery system is a major obstacle to change siRNA into therapeutics. 
Consequently, the objective of this work was the pharmacotechnical development of 
a nanocarrier capable of releasing the siRNA effectively in topical skin, respecting the 
peculiarities of this pathway. The formulations of monoolein (MO), polyethylenimine 
(PEI) and different concentrations of vitamin E TPGS, with or without oleic acid (OA), 
were characterized as liquid crystalline phases with particles size and zeta potential 
desired, proving to be effective in complexing the siRNA. The nanodispersions 
developed were effective for the complexation of siRNA, for the stabilization of 
nucleic acid against enzymatic degradation, and for the effective in vitro cellular 
uptake into cells of mouse fibroblast L929. The nanodispersions containing higher 
amounts of vitamin E TPGS, or containing OA, have been the formulations which 
promoted a greater increase in skin penetration of siRNA in vitro in animal model 
skin. Therefore, the results obtained allowed one to conclude that the formulations 
developed are delivery systems based on nanotechnology, with liquid crystalline 
phase, promising for topical administration of siRNA, for the treatment of cutaneous 
diseases in gene therapy. 
 
 
 
Keywords: Gene therapy, siRNA, liquid crystal, nanodispersions, vitamin E TPGS 
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1.1 A Pele 
 

 

 Para uma administração tópica ser efetiva o fármaco deve vencer a barreira 

imposta pela pele. Dessa forma, o desenvolvimento de uma formulação tópica deve 

atentar-se para a estrutura cutânea. 

  A pele é o órgão mais acessível do corpo humano. Apesar disso, possui 

importante função como barreira entre o corpo e o ambiente. A pele é a responsável 

por evitar perda excessiva de água além de possuir um sistema imunológico ativo 

(HADGRAFT et al., 2008; MENON, 2002). 

A pele humana é composta por três camadas de tecidos (Figura 1): a 

epiderme celular, estratificada e avascular; seguida pela derme subjacente, 

composta de tecido conectivo e, por último a hipoderme, carcterizada pelo depósito 

de gordura subcutânea (BARRY, 2005; FASOLO, 2007). 

 

 

Figura 1: Estrutura da pele. Adaptado de Prauznitz et al., 2004. 

  

A camada córnea (estrato córneo) é uma camada constituída por células 

mortas, quase impermeável, densa, que é crucialmente importante no controle da 

absorção percutânea de fármacos e outros produtos químicos. Esta camada é 

formada por células que à medida que envelhecem passam a fabricar e a acumular 

dentro de si uma proteína resistente e impermeável – a queratina (BARRY, 2005).  

Na epiderme não existem vasos sanguíneos, os nutrientes e oxigênio chegam 

à epiderme por difusão a partir de vasos sanguíneos da derme. A epiderme não se 
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apresenta, na maioria das vezes, como uma barreira importante à penetração de 

substâncias (BARRY, 2005). 

A derme consiste em uma matriz de tecido conectivo de 3 a 5 mm de 

espessura entremeada de proteínas fibrosas (colágeno, elastina e reticulina) que 

são embebidas em uma substância de fundo amorfo, composta por 

mucopolissacarídeos. Nervos, vasos sanguíneos e linfáticos estão presentes nessa 

camada. A derme necessita de um suprimento sanguíneo eficiente para transportar 

nutrientes, remover produtos de degradação, regular a pressão e a temperatura, 

mobilizar forças de defesa e contribuir para a coloração da pele. O volume generoso 

de sangue na pele, geralmente age como um sistema sink, difundindo as moléculas 

que alcançam os capilares, mantendo as concentrações penetrantes na derme 

bastante baixas e maximizando gradientes de concentração epidérmicos, 

promovendo, dessa forma, a absorção percutânea (MENON, 2002; BARRY, 2005). 

 

 

1.2 Penetração cutânea de fármacos 
 

 

O estrato córneo é o principal obstáculo para a liberação tópica de fármacos, 

uma vez que é uma matriz constituída tanto de regiões hidrofílicas quanto de regiões 

lipofílicas (FASOLO, 2007). 

Em uma situação ideal, o agente tópico utilizado no tratamento deve penetrar o 

estrato córneo e ficar retido na epiderme e derme em concentração suficiente para 

produzir efeito terapêutico, sem absorção significativa pela corrente sanguínea, a fim 

de evitar efeitos sistêmicos, os quais são responsáveis pelos efeitos colaterais 

(GEUSENS et al., 2011). 

O peso molecular e a lipofilicidade são fatores importantes da característica do 

fármaco que irão determinar a extensão da penetração e da absorção da preparação 

tópica. Em uma pele saudável, a penetração pela epiderme diminui com um peso 

molecular superior a 500 Da (RUZICKA; REITAMO, 2004). 

Outras características que podem afetar a penetração e absorção da 

preparação tópica são a concentração, solubilidade, pH, pKa e coeficiente de 

partição no estrato córneo e no veículo. No caso de moléculas de elevada 
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permeabilidade, o controle da velocidade de permeação é frequentemente atribuído 

ao veículo empregado, pois a etapa limitante torna-se a difusão destas moléculas a 

partir das formulações (FASOLO, 2007). 

Fármacos lipofílicos permeiam, preferencialmente, de forma transcelular, ou 

seja, através das células, enquanto os hidrofílicos usualmente permeiam de maneira 

paracelular (nos espaços intercelulares) (Figura 2). O estroma celular é altamente 

hidrofílico, portanto, oferece resistência a difusão de substâncias lipofílicas, 

considerando que as substâncias mais hidrofílicas encontram maior resistência no 

epitélio. O estroma não constitui uma barreira física a substâncias lipofílicas. 

Entretanto, isto causa uma partição lenta dos fármcos para partes de domínio 

hidrofílico e, consequente distribuição dos mesmos, constituindo a parte limitante do 

processo (GEUSENS et al., 2011). 

 

 

Figura 2: Representação esquemática dos mecanismos de penetração de substâncias através do 

estrato córneo. Adaptado de: Bolzinger et al., 2012. 

 

O conhecimento da polaridade do fármaco e da rota para a penetração 

cutânea torna o desenvolvimento farmacotécnico mais efetivo. Entretanto, o desafio 

é administrar fármacos hidrossolúveis de elevado peso molecular, em uma rota 

paracelular, uma vez que as pequenas junções intercelulares permitem somente a 

penetração de moléculas pequenas (CECV; VIERL, 2010; FUENTE et al., 2010). 
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 Logo, compostos como ácidos polinucléicos não penetram livremente a 

barreira imposta pela pele, ficando retidos na camada superficial (FUENTE et al., 

2010). 

  

 

1.3 Terapia Gênica – RNA de interferência (RNAi) 
 

 

A terapia gênica foi desenvolvida com a promessa de curar inúmeras doenças 

(AA et al., 2011), e pode ser definida como um produto medicinal contendo uma 

substância ativa, constituída parcial ou integralmente por ácido nucléico 

recombinante. Esta terapia é usada na administração humana, promovendo a 

regulação, substituição, adição ou deleção de uma sequência genética, podendo ser 

terapêutico, profilático ou empregada para diagnóstico (YLÄ-HERTTUALA; WIRTH, 

2011). Assim, a terapia gênica promove a redução ou silenciamento específico da 

expressão de genes nas células alvos ou órgãos (MARTIMPREY et al., 2009; YUAN 

et al., 2010). Desta forma, a terapia gênica tornou-se uma nova estratégia para o 

tratamento de diversas doenças, tanto genéticas quanto adquiridas, especialmente 

utilizando o pequeno RNA de interferência (siRNA) (AA et al., 2011; GUO; HUANG, 

2011; WANG; LU; CHIANG, 2010; YADAVA; ROURA; HUCHES, 2007).  

O potencial terapêutico do siRNA é enorme, sobretudo em processos 

genéticos que requerem inibição de produtos de genes (GUO, P. et al., 2010). Os 

melhores candidatos à terapia gênica são aquelas doenças causadas pela mutação 

em apenas um gene, como a fibrose cística, hemofilia, distrofia muscular e anemia 

falciforme (REISCHL; ZIMMER, 2009; YADAVA; ROURA; HUCHES, 2007; ZHANG, 

S. et al., 2012). 

 Contudo, a utilização da terapia gênica é limitada por problemas relacionados 

à administração de genes, imunogenicidade, expressão transiente, resposta 

inflamatória, toxicidade e resposta não específica. A resposta imune dificulta o uso 

de múltiplas doses. Outro grande problema é garantir a estabilidade biológica, 

controle e regulação da expressão dos oligonucleotídeos somente na célula alvo 

(YADAVA; ROURA; HUCHES, 2007). 
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1.3.1 RNA interferência 

 

 

A descoberta que genes podem ter sua expressão modulada através do 

mecanismo de interferência de RNA (RNAi), por Fire e colaboradores em 1998, foi o 

início de um novo paradigma de como lidar com uma ampla diversidade de doenças 

(WANG; LU; CHIANG, 2010; YADAVA; ROURA; HUCHES, 2007). Considerando 

que, teoricamente, qualquer gene pode ter a sua expressão bloqueada, o 

silenciamento genético desencadeado por RNAi torna-se uma alternativa terapêutica 

atrativa por possuir elevada potência e especificidade (GRIMM; KAY, 2007).  

 Atualmente considera-se o que o RNAi está envolvido em, pelo menos, três 

funções distintas, em praticamente todas as células eucarióticas: defesa na 

presença de genes virais (AIGNER, 2006; MEISTER; TUSCHL, 2004; MOURRAIN et 

al., 2000; WOLTERS; MACKEIGAN, 2008), controle e função da estrutura da 

cromatina e regulação gênica (JACOBSON et al., 2010; SUN; TSAO, 2008; 

YADAVA; ROURA; HUCHES, 2007). 

 Após a descoberta do RNAi, a interferência gênica tornou-se um 

procedimento comum para estudos de função de genes e identificação de genes 

causadores de doenças. Além de ser uma importante ferramenta de pesquisa, o 

RNAi é uma grande promessa na terapia gênica para o silenciamento de genes 

causadores de doenças (GUO, P. et al. 2010; JACKSON; LINSLEY, 2010; LENZ, 

2005). Primeiramente atribuiu-se essa atividade às longas moléculas de dsRNA, 

mas atualmente sabe-se que estas são precursoras de espécies menores muito 

reativas. 

O mecanismo de RNAi é ativado por moléculas endógenas como o micro 

RNA (miRNA), mas também por RNAs exógenos sintéticos como o small inteference 

RNA (siRNA) ou de origem viral como short hairpin RNA (shRNA), o qual é 

degradado em pequenos fragmentos que imitam o silenciamento genético endógeno 

(PEER; LIEBERMAN, 2011; WOLTERS; MACKEIGAN, 2008).  

A tecnologia de RNAi tem sido amplamente empregada na inibição de 

sequências específicas de genes alvos, em cultura celular e modelos animais (XIA et 

al., 2002). Mas a introdução de dsRNA, com mais de 30 pares de bases, em células 
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de mamíferos resulta em uma resposta não específica pelo interferon, levando a um 

silenciamento não específico. Este processo é evitado com o uso de siRNA 

sintéticos, semelhante ao naturalmente produzido pela Dicer (BRUNO, 2011; GAN et 

al., 2010; WOODLE; LU, 2005; YADAVA; ROURA; HUCHES, 2007). 

 

 

1.3.2 Pequeno RNA de interferência (siRNA) 

 

 

O siRNA é um fragmento de RNAi dupla fita, o qual possui, aproximadamente, 

21 a 23 nucleotídeos, que podem ser gerados tanto a partir de uma molécula maior 

de RNA dupla fita (double stranded – dsRNA), quanto podem ser obtidos 

sinteticamente (CAO et al., 2010; PAULA; BENTLEY; MAHATO, 2007; WANG; LU; 

CHIANG, 2010). 

O dsRNA primeiramente é clivado pela enzima RNase III (ribonuclease III 

citoplasmática - Dicer) em siRNAs (Figura 3). Este siRNA posteriormente é 

incorporado por proteínas celulares formando um complexo multimérico chamado 

RISC (RNA-induced silencing complex). Este complexo é composto pela proteína 

Argonauta 2 (Ago 2), principal responsável pela seleção da fita de siRNA 

incorporada ao complexo RISC. Após o siRNA ser incorporado a  RISC, uma fita do 

siRNA é expulsa do complexo (a fita sense), enquanto a outra continua ligada 

(antisense) formando a RISC ativa. A fita antisense remanescente atua como guia 

para o pareamento com um RNA mensageiro (mRNA) complementar – que será 

hidrolisado e degradado pelo complexo formado – consequentemente, a síntese de 

uma proteína específica será inibida (BRADÁC et al., 2007; BUYENS et al., 2012; 

HUANG; LIU, 2011; MEISTER; TUSCHL, 2004; YUAN et al., 2010; ZHANG; 

MCINTOSH; GRINSTAFF, 2012; ZHANG, S. et al., 2012).  
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Figura 3: Mecanismo celular do RNAi.  O RNA dupla fita (dsRNA) é clivado, pela enzima Dicer, em 

pequenos fragmentos de RNAi (siRNA). Estes siRNAs são incorporados pela RISC, onde as duplas 
fitas são separadas. A RISC contendo uma fita antisense guia, se liga a uma sequência de mRNA. A 
sequência de mRNA é clivada pela Argonauta, enzima responsável pela degradação do mRNA, 
levando a regulação da expressão do mRNA. Adaptado de: Bumcrot et al., 2006. 

  

Este mecanismo primeiramente foi demonstrado in vitro em 2001, em células 

de mamíferos, mostrando que o siRNA é efetivo em concentrações muito menores 

que o RNA antisense ou ribozimas. Este processo de RNAi é bastante eficiente, pois 

somente o mRNA é degradado, enquanto o siRNA pode ser utilizado repetidamente 

em diversas reações catalíticas (BRUNO, 2011; ELBASHIR et al., 2001; PEER; 

LIEBERMAN, 2011; WANG; LU; CHIANG, 2010). 

Além da alta especificidade e da potência do siRNA, para projetar uma 

terapêutica com o uso desta substância, basta o conhecimento da sequência do 

gene de interesse, não necessitando de um sistema de expressão celular ou 

purificação de proteínas, o que resulta em um processo relativamente simples 

(REISCHL; ZIMMER, 2009). Outra vantagem da terapia gênica com este 

oligonucleotídeo é o seu mecanismo de ação ocorrer no citoplasma celular, portanto, 

a membrana nuclear não precisa ser transposta como na utilização de DNA 

(BUYENS et al., 2012; GUO, P. et al., 2010; HOWARD, 2009; YADAVA; ROURA; 

HUCHES, 2007). 

O primeiro teste clínico ocorreu em 1990 em pacientes portadores de 

deficiência imune severa combinada (SCID). Recentemente a terapia gênica com 
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siRNA tem se mostrado eficaz no tratamento de câncer (YADAVA; ROURA; 

HUCHES, 2007). A terapêutica com o siRNA possui muitas vantagens sobre a 

terapêutica tradicional. Graças a estas vantagens muitos siRNA terapêuticos 

entraram em fase II e III de testes clínicos, indicando que a comercialização desta 

nova classe terapêutica não é uma realidade muito distante (KIM et al., 2004; 

WANG, J. et al., 2010; ZHANG, S. et al., 2012). Dentre os 25 estudos clínicos em 

andamento com o uso de siRNA, está o uso de siRNA na Pachyonychia congênita 

(PC), uma patologia cutânea genética dominante, causada por mutações em genes 

que codificam a queratina (CLINICAL TRIALS.GOV, 2012). Este é o primeiro estudo 

de terapia com base em siRNA em pele humana, objetivando avaliar a segurança e 

a viabilidade de injeções intra-lesionais nos calos de pacientes acometidos pela PC. 

A fase I desde estudo clínico foi concluída em 2008 (CLINICAL TRIALS.GOV, 2012; 

LEACHMAN et al., 2010). 

O siRNA é capaz de silenciar sequências específicas dos genes, sem alterar o 

genoma como um todo; esta propriedade pode ser explorada para suprimir proteínas 

associadas a doenças. Dessa forma, existe um grande interesse em desenvolver 

uma terapia gênica baseada em siRNA de forma prática, segura e efetiva. 

Entretanto, as propriedades inerentes do siRNA, tais como o tamanho (~13kDa), a 

natureza aniônica (~40 cargas negativas do fosfato) e a suscetibilidade a 

degradação, impossibilitam o uso direto no tratamento de doenças, devido à 

repulsão eletrostática da superfície aniônica da membrana celular (AKHTAR; 

BENTER, 2007; BRUNO, 2011; BUMCROT et al., 2006; CHRISTIE et al., 2011; 

TOKALIAN; SEGURA, 2010; ZHANG et al., 2009). Assim, um sistema de liberação é 

necessário para aumentar sua estabilidade no meio biológico, bem como facilitar seu 

acesso ao meio intracelular e possibilitar a ação do ácido nucléico administrado. 

 

 

1.4 A importância dos sistemas de liberação para veiculação de siRNAs 

 

 

A ação do siRNA como mediador farmacológico é promissora, mas, 

infelizmente o siRNA dupla fita não é uma molécula ideal para a administração como 

fármaco. Os problemas referentes à sua administração vão desde a liberação, a 



10 
Introdução 

baixa estabilidade em meio fisiológico, o clearance renal e a ligação efetiva na 

molécula alvo (ALIABADI et al., 2012; CONLEY; NAASH, 2010; CONTRETAS-RUIZ 

et al., 2010; SHEN et al., 2011; WANG, J. et al., 2010; YUAN et al., 2010). Logo, a 

eficácia do siRNA está vinculada a um “carreador” que possa liberá-lo íntegro no 

sítio de ação. 

O siRNA pode ser administrado por meio de dois tipos de vetores: os virais e 

os não-virais. Os sistemas virais possuem alta eficiência de transfecção e segurança 

do ponto de vista mutagênico. Contudo, existe a possibilidade de recombinação, 

efeito oncogênico e imunogênico, podendo ainda causar inflamação no tecido, além 

de possuir alto custo de produção; estes fatores limitam a aplicação desta 

terapêutica. Em contrapartida, aos vetores não-virais são atribuídos menores 

problemas de segurança - devido à relativa simplicidade, fácil obtenção, diversidade 

de materiais, possibilidade de direcionamento para diferentes alvos celulares – 

através de modificações estruturais pela incorporação de ligantes, baixa toxicidade e 

baixo custo. Dessa forma, os vetores não-virais são uma alternativa ao uso de 

vetores virais, embora com uma taxa de transfecção celular menor (ALSHAMSAN et 

al., 2010; BLOQUEL et al., 2006; WANG; LU; CHIANG, 2010; XIA et al., 2002; 

ZHANG, S. et al., 2012). 

Vetores não-virais com potencial para a terapia gênica têm sido 

desenvolvidos para o adequado transporte e liberação de siRNA associado a 

macromoléculas (AFONIN et al., 2011; BLOQUEL et al., 2006; YADAVA; ROURA; 

HUCHES, 2007). Tanto policátions sintéticos como naturais são utilizados como 

vetores não-virais para a liberação de genes. Os policátions naturais são 

basicamente as proteínas como histonas e albumina plasmática cationizada, além 

dos aminopolisacarídeos - como a quitosana. Já os policátions sintéticos são em 

maior quantidade, compreendendo os peptídeos (poli-L-lysina, poli-L-ornitina e poli4-

hidroxi-L-prolina éster), poliaminas, polietilenoimina (PEI), polipropilenoamina, 

lipossomas, lipídios e dendrímeros de poliamidoamina (ARIMA; MOTOYAMA; 

HIGASHI, 2012; THOMAS; KLIBANOV, 2003; ZHENG; JI; HU, 2011). 

A complexação do siRNA com o carreador catiônico ocorre devido a interação 

eletrostática não específica do grupamento fosfato do ácido nucléico e o grupamento 

amino do carreador, em adição à hidrofobicidade e ligações de hidrogênio entre o 

polímero e os nucleotídeos (FUENTE et.al., 2008; MARTIMPREY et al., 2009; 

WANG; LU: CHIANG, 2010). O uso de grupamentos catiônicos confere ao siRNA 
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uma maior compactação, e, sua carga global positiva ou neutra, aumenta a 

internalização celular do complexo (BLOQUEL et al., 2006). 

Dentre os adjuvantes mais utilizados e efetivos na farmacotécnica da terapia 

gênica está o PEI. O PEI é uma poliamina catiônica – de alta densidade de carga, 

linear ou ramificada (Figura 4), utilizada em produção de papel, xampus e 

purificação de água. A estrutura ramificada favorece a interação com o siRNA, 

fornecendo partículas menores e uma melhor interação com o alvo (ALSHAMSAN et 

al., 2010; GAO; LIU; LI, 2011). 

 

 

Figura 4: Estrutura molecular do PEI (a) forma linear, (b) forma ramificada. Fonte: AIGNER, 2006 

 

No PEI, somente uma das seis aminas estão protonadas no pH fisiológico, 

resultando em uma alta capacidade de tamponamento e na liberação da carga no 

ambiente ácido do endossoma, este processo é o “efeito esponja dos prótons” 

(Figura 5). As aminas não protonadas possuem diferentes constantes de 

dissociação (pKa), devido a aglomeração das aminas, resultando no efeito 

tamponante em uma larga faixa de pH. Este efeito tamponante irá proteger o siRNA 

da degradação no compartimento endosomal durante a maturação, e a posterior 

fusão com o lisossomo. A capacidade tamponante do PEI causa o influxo de 

prótons, íons clorido e água para o endossomo, o que eventualmente leva ao 

rompimento do endossomo devido ao aumento da pressão osmótica, liberando o 

ácido nucléico para o citoplasma (AKHTAR; BENTER, 2007; BRUNO, 2011; GUO; 

HUANG, 2011; VARKOUHI et al., 2011; YADAVA; ROURA; HUCHES, 2007). 
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Figura 5: Transferência de siRNA mediada pelo PEI (policátion). Devido a interação eletrostática, o 
PEI é capaz de complexar o siRNA, levando a uma compactação e formação de pequenas partículas, 
que são endocitadas. Dependendo do pH, os grupamentos amina do PEI estão protonadas, o que 
aumenta a densidade de carga do PEI. O efeito esponja do próton do PEI causa a ruptura da vesícula 
endossomal, levando a liberação do siRNA. Adaptado de: Thomas, Klibanov, 2003. 

 

A complexação entre ácidos nucléicos e policátions, além de proteger os 

genes de enzimas e facilitar a transposição de barreiras celulares, normalmente, 

resulta em estruturas de tamanho nanométrico (CHRISTIE et al., 2011; NIMESH; 

CHANDRA, 2009; TRAN et al., 2008; YANG et al., 2012; ZARBIN et al., 2010). Esta 

modificação aumenta a estabilidade do siRNA sem alterar a sua eficácia (WANG, J. 

et al., 2010). 

Os materiais de base nanotecnológica foram rapidamente desenvolvidos, 

constituindo o sistema de liberação mais estudado nas duas últimas décadas. Estes 

sistemas de liberação incluem lipídios e polímeros coloidais. A aplicação da 

nanotecnologia possui potencial de aplicação na área da saúde, particularmente no 

desenvolvimento de novos sistemas farmacêuticos. Nanopartículas já foram 

utilizadas com sucesso para a liberação de fármacos em um sítio específico, e 

possuem potencial para aumentar a penetração do fármaco através das membranas, 

aumentando, assim, a ação terapêutica. O uso de nanopartículas tem sido 

investigado para aumentar a liberação de sistemas baseados em siRNA. As 
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nanopartículas são geralmente delineadas para superar uma ou mais barreiras 

impostas ao siRNA (BOURLAIS et al., 1998; CHRISTIE et al., 2011; TOKATLIAN; 

SEGURA, 2010; WOODLE; LU, 2005; ZARBIN et al., 2010). 

A distribuição das nanopartículas ocorre em um curto período de tempo. A 

expressão é muito superior do que quando comparada à liberação do material 

genético livre. Com o aumento da estabilidade e do tempo de meia-vida do fármaco, 

ocorre a diminuição da frequência de aplicação e dos picos plasmáticos, mantendo a 

liberação do fármaco relativamente estável (minimiza o burst devido ao volume 

reduzido da dose). Os resultados são dependentes das características da 

nanopartícula formada, como tamanho e carga eletrônica. Além do mais, as 

nanoformulações podem ser armazenadas em diferentes condições e 

concentrações, são toleradas em diferentes temperaturas, concentração de sais e 

pH, e protegem o material encapsulado da degradação de enzimas (AMO; URTTI, 

2008; CAI; CONLEY; NAASH, 2008; CONLEY; NAASH, 2010). 

Um sistema de liberação de sucesso, para o siRNA, deve possuir, no mínimo, 

três propriedades: complexar o ácido nucléico; proteger de interações não 

específicas e promover o uptake celular. O PEI complexa o siRNA e promove o 

uptake celular, mas não o protege e é um composto muito tóxico. Atualmente, 

nenhum material possui estas três características concomitantemente, por isso são 

usadas associações. Dessa forma, combinar o PEI com sistemas de liberação 

macromoleculares é uma alternativa (BORGER et al., 2011; JONES, 2009; 

WOODLE; LU, 2005). 

 

 

1.5 Cristais-líquidos 
 

 

O sucesso de qualquer terapia, inclusive a terapia gênica, depende da 

eficiência do sistema de liberação (WANG; LU; CHIANG, 2010). A tentativa de 

desenvolver novos sistemas de liberação de fármacos tem por objetivo estabelecer 

alternativas terapêuticas mais eficazes, porém mais seguras e com efeitos colaterais 

mínimos (BARRATT; FATTAL, 2009). Através de nanodispersões de cristais líquidos 

formadas por materiais biocompatíveis, o ativo pode ser transportado sem sofrer 
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degradação e ter uma liberação efetiva, por facilitar a penetração pela membrana 

plasmática. 

A formação de estruturas bem definidas, com morfologia controlada e 

estrutura em escala nanométrica, é uma tecnologia muito importante em muitas 

aplicações farmacêuticas (KRAINEVA et al., 2005; YAGHMUR; GLATTER, 2009). 

Os cristais líquidos são fases da matéria que podem ser desenvolvidas por 

compostos orgânicos anfifílicos, exibindo uma fase de transição entre o estado 

sólido e o líquido, denominada mesofase. Eles possuem simetria, ordem, mobilidade 

e propriedades mecânicas intermediárias entre sólidos e líquidos, ou seja, cristais 

líquidos apresentam ordem posicional e orientacional - como no estado sólido, e 

também fluidez e mobilidade - característicos do estado líquido (HO et al., 1996; 

LOCKWOOD; GUPTA; ABBOTT, 2008; MÜLLER-GOYMANN, 2004; SINGH, 2000). 

Estas moléculas anfifílicas se estruturam, na presença de água, em diversas formas 

topológicas, desenvolvendo uma, duas ou três dimensões (polimorfismo). Pequenas 

alterações moleculares ou em seu meio (pH, temperatura, presença de íons, etc.), 

determina a fase da partícula e a sua morfologia (GUO, C. et al., 2010; KULKARNI; 

MEZZENGA; GLATTER, 2010; YAGHMUR; GLATTER, 2009). 

Lipídios de membrana são um exemplo de organização biológica com 

comportamento de mesofase. Nesse contexto, o uso de cristais líquidos como 

sistema de liberação pode mimetizar condições biológicas naturais (BARAUSKAS et 

al., 2010; HO et al., 1996). Estas fases biologicamente compatíveis mostram um 

grande potencial para a liberação de fármacos em diferentes vias de administração, 

inclusive com a incorporação de promotores de absorção (BILEWICZ; ROWINSKI; 

ROGASKA, 2005; LOPES et al., 2006; SHAH; SADHALA; CHILUKURI, 2001; 

YAGHMUR; GLATTER, 2009).  

Materiais que formam cristais líquidos pela adição de solventes são 

chamados cristais líquidos liotrópicos (LLC), enquanto cristais líquidos termotrópicos 

(TLC) têm sua estabilidade dependente da temperatura (BARRATT; FATTAL, 2009). 

LLC são compostos por pelo menos uma molécula anfifílica e um solvente, os 

quais se organizam de maneiras específicas, formando mesofases lamelares, 

cúbicas ou hexagonais (Figura 6). Geralmente, lipídios polares e uma fase aquosa 

são utilizados para formar mesofases hexagonais, em que o lipídio absorve certa 

quantidade de água e, espontaneamente, forma uma fase de gel com estruturas 
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internas únicas, nas quais os princípios ativos podem ser incorporados (GUO, C. et 

al., 2010; LIBSTER; ASERIN; GARTI, 2011; SINGH, 2000). 

O fenômeno essencial comum aos estados mesomórficos é o arranjo 

molecular com alta ordenação interna e simetria com ampla área interfacial, 

caracterizado por regiões hidrofílicas e lipofílicas alternadas, alinhando-se ao longo 

de uma direção específica (MISHRAKI et al., 2010). Estas estruturas apresentam a 

capacidade de incorporar moléculas hidrofílicas, lipofílicas e anfifílicas, podendo 

conter fármaco nas duas camadas dependendo da solubilidade do fármaco, desde 

que o mesmo não rompa a estrutura (MISHRAKI et al., 2010; SHAH; SADHALA; 

CHILUKURI, 2001). Os cristais líquidos podem apresentar todas as formas 

agregadas (Figura 6), com exceção das fases micelares (HAFEZ; CULLIS, 2001; 

LINDBLOM; RILFORDS, 1989).  

 

 

Figura 6: Representação esquemática das diversas fases líquido-cristalinas formadas pela monoleína 

em presença de água. Adaptado de: SEDDON, 2010. 

 

A fase lamelar constitui a forma de organização mais simples. Apresenta 

estrutura unidimensional paralela, na forma de bicamadas lipídicas intercaladas por 

fases aquosas. Os grupamentos polares das moléculas encontram-se adjacentes e 

projetados para a interface aquosa, enquanto as caudas hidrocarbonadas 

encontram-se dispostas paralelamente. Essa fase é caracterizada por sua fluidez e 

anisotropia, sendo visualizada no microscópico de luz polarizada como cruzes de 

Malta isoladas ou cordões finos que representam bicamadas (MÜLLER-GOYMANN, 

2004; SHAH; SADHALA; CHILUKURI, 2001; TYLE, 1989).  



16 
Introdução 

A fase hexagonal consiste em estruturas bidimensionais cilíndricas de lipídios 

em um arranjo hexagonal, favorecido termodinamicamente. Na fase hexagonal 

normal as partes polares dos lipídios estão voltadas para a superfície do cilindro. Na 

fase hexagonal reversa são as cadeias apolares que estão voltadas para fora. Sua 

obtenção torna-se possível pela adição de compostos apolares ao sistema. Essa 

fase é anisotrópica, apresentando estruturas angulares na forma de estrias não-

geométricas quando visualizada no microscópio de luz polarizada (MÜLLER-

GOYMANN, 2004; SHAH; SADHALA; CHILUKURI, 2001). Sua viscosidade 

intermediária entre a fase lamelar e a fase cúbica é uma importante propriedade, a 

qual facilita suas aplicações práticas (LIBSTER et al., 2009). 

A fase cúbica apresenta-se como uma estrutura única, sob o arranjo 

tridimensional. Formada por bicamadas lipídicas curvas separando dois canais 

congruentes de água. Macroscopicamente caracteriza-se por um gel rígido 

transparente, ressoante, isotrópico e termodinamicamente estável na presença de 

excesso de água (AI; CAFFREY, 2000; MÜLLER-GOYMANN, 2004; SHAH; 

SADHALA; CHILUKURI, 2001; TYLE, 1989). Neste tipo de fase a molécula encontra-

se mais aprisionada, tendo que difundir por vários canais, portanto, a liberação é 

mais prolongada (MÜLLER-GOYMANN, 2004). 

A monoleína (MO) (Figura 7) é um monoglicerídeo insaturado de cadeia 

longa, amplamente utilizada em veículos para liberação tópica e transdérmica de 

fármacos. Devido a sua característica anfifílica, possui capacidade de incorporar 

moléculas tanto lipofílicas quanto hidrofílicas e modular a liberação destas 

substâncias. Outra possibilidade é a sua utilização como lipídio estrutural na 

formação de cristais líquidos. Além disso, é biodegradável e biocompatível, o que 

torna seu uso irrestrito a qualquer via de administração (LEE; KELLAWAY, 2000; 

LIBSTER et al., 2007; TURCHIELLO et al., 2003). 

 

Figura 7: Estrutura química da monoleína. Adaptado de: Clogston et al., 2000. 

 

A formação das diferentes mesofases ocorre pela hidratação das porções 

hidrofílicas da MO, através de ligações de hidrogênio, enquanto as cadeias alifáticas 
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se agregam devido às interações de van der Waals. Em excesso de água, se ordena 

como fases cúbicas bicontínuas, em temperatura fisiológica. Entretanto, as 

nanopartículas podem ser feitas por uma combinação de lipídios com a MO. Quando 

adicionado de outros lipídios anfifílicos, formam diferentes tipos de nanoestruturas 

ordenadas inversamente (BARAUSKAS et al., 2010; GAN et al., 2010; LOPES et al., 

2007; YAGHMUR; GLATTER, 2009). 

O tipo de mesofase formada depende da geometria molecular desenvolvida 

pela anfifila. Dessa maneira, a teoria do fator de empacotamento (FE) pode ser 

utilizada para predizer a geometria molecular do sistema anfifila/água, sendo que: 

 
 

Onde ѵ é o volume da cadeia hidrofóbica, aυ é a área do domínio polar da anfifila e l 

é o comprimento da anfifila. Dependendo do valor de FE, diferentes mesofases 

líquido-cristalinas podem ser obtidas decorrentes da auto-organização das 

moléculas da anfifila no ambiente hidrofílico como mostra a Figura 8 (FONG; LE; 

DRUMMOND, 2012; GUO, P. et al., 2010). 

 

Figura 8: Diagrama esquemático dos diferentes tipos de fase líquido-cristalina que podem ser obtidas 
em termos do fator de empacotamento. Adaptado de: Fong; Le e Drummond, 2012; Guo, P. et al., 
2010. 
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 Micelas e fases hexagonais normais são formadas quando o FE é menor que 

1. Quando as anfililas se auto organizam formando a fase lamelar, o FE é igual a 1. 

Valores de FE maiores que 1 indicam a formação de fase reversa, podendo ser fase 

cúbica, hexagonal ou micelares (FONG; LE; DRUMMOND, 2012; GUO et al.; 2010).

 A alteração das condições físicas (como temperatura e pressão) podem 

induzir a transição de fase nos sistemas líquido-cristalinos. Mas, a transição de fase 

também pode ser induzida pela adição de um terceiro componente ao sistema 

anfifila/água, como o ácido oléico (AO), ácido acetil salicílico, vitamina E, dentre 

outros (CABOI et al., 2001; FERREIRA et al., 2006; FONG; HANLEY; BOYD, 2009; 

GUO et al., 2010; PHAN et al., 2011). 

A vitamina E TPGS (D-α-tocoferol polietileno glicol 1000 succinato) (Figura 9) 

é um derivado da vitamina E, solúvel em água, formado pela esterificação do 

succinato de vitamina E com polietilenoglicol 1000 (WU; HOPKINS, 1999). 

 

Figura 9: Estrutura química da vitamina E TPGS. Adaptado de: Mu e Feng, 2002. 

 

O acréscimo de vitamina E TPGS, além de atuar como promotor de absorção 

interage com a MO e modifica a estrutura formada. O uso conjunto de diferentes 

promotores de absorção pode resultar em um efeito sinérgico ou aditivo na 

penetração, sem aumentar os efeitos indesejáveis (FONG; HANLEY; BOYD, 2009; 

LOPES et al., 2006b). 

A estrutura química da vitamina E TPGS apresenta propriedades anfifílicas, 

que, em meio aquoso, leva a formação espontânea de bicamadas lipídicas, 

termodinamicamente estáveis, as quais podem assumir formas geométricas e 

estruturas organizadas (Figura 10) (SHAH; SADHALA; CHILUKURI, 2001). A 

absorção é imediata, mas demora cerca de 2 horas para a dissolução ser completa. 

Contudo, a estabilidade é atingida em 24 horas (WU; HOPKINS, 1999).  
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Figura 10: Fases líquido cristalinas estruturadas pela vitamina E TPGS em água à 37°C. Adaptado 

de: Wu; Hopkins, 1999. 

 

Sua relação estrutura/atividade sugere que, a vitamina E TPGS, pode 

aumentar a solubilidade do fármaco veiculado, a permeabilidade e a 

biodisponibilidade. A vitamina E TPGS também confere proteção de fármacos e 

proporciona menor irritabilidade do tecido, sendo utilizada em inúmeras formas 

farmacêuticas (ESMAEILI; ATYABI; DINARVAND, 2007; SHIN; KIM, 2003; WU; 

HOPKINS, 1999). 

Assim como a MO, a vitamina E TPGS pode ser um veículo interessante para 

liberação tópica de fármacos, pois pode ser usada como agente solubilizador ou 

como promotor de absorção (MU; FENG, 2002). 

Composições específicas de anfifilas e adjuvantes permitem que os sistemas 

líquido-cristalinos sejam estáveis na presença de excesso de água e, dessa 

maneira, podem ser dispersos utilizando estabilizadores (tensoativos). Uma efetiva 

sonicação permite reduzir o tamanho de partícula de maneira homogênea, obtendo 

as estruturas nanométricas com a mesma organização da fase líquido-cristalina no 

seu interior. Dispersões aquosas nanoestruturadas de cristais líquidos possuem 

amplo potencial de utilização, pois são compostas de lipídios biodegradáveis, podem 

carrear grande quantidade de princípios ativos - com diferentes propriedades, 

possuem grande área superficial e são estáveis termodinamicamente. Portanto, 

trata-se de uma estratégia promissora para garantir sistemas de liberação eficazes 

com boa biodisponibilidade e segurança (BARAUSKAS et al., 2010; GUO et al., 

2010; HO et al., 1996; LOPES et al., 2007; SIEKMANN et al., 2002; YAGHMUR; 

GLATTER, 2009). Além disso, nanoestrutura e as propriedades reológicas das 

dispersões de cristais líquidos conferem bioadesão à dispersão, contribuindo, assim, 

para a aplicação tópica (de fármacos de baixo peso molecular a ácidos nucléicos) 

(GAO et al., 2012; GUO et al., 2010; KULKARNI; MEZZENGA; GLATTER, 2010; 

LOPES et al., 2007; WÖRLE et al., 2007). 
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Devido às características positivas relatadas sobre os cristais líquidos 

(biocompatibilidade, nanodimensão, promotor de absorção) (INTRA; SALEM, 2008; 

GÜNTER et al., 2011), a associação da MO e da vitamina E TPGS com o PEI, pode 

permitir a viabilização da aplicação do siRNA num sistema líquido cristalino tópico. 

 

 

1.6 Via de administração tópica para siRNAs 
 

 

 

A administração de compostos na pele é extremamente atrativa; não apenas 

objetivando um efeito local (administração tópica), efetivo e seguro - como também 

para o efeito sistêmico (administração transdérmica), combinando a comodidade do 

paciente à ausência de metabolismo hepático e efeitos adversos sistêmicos. 

Entretanto, a penetração de macromoléculas através da pele é dificultada devido à 

função barreira deste tecido, exercida principalmente pelo estrato córneo. Dessa 

forma, torna-se necessário o desenvolvimento de sistemas de liberação adequados, 

seguros e eficazes para a veiculação de diversos fármacos (PRAUZNITZ; 

MITRAGOTRI; LANGER, 2004). 

O preparo de uma formulação tópica deve ser realizado com base no 

conhecimento do tecido, não basta preparar uma formulação levando em 

consideração somente as características do fármaco, uma vez que, ao ser aplicada, 

a formulação irá interagir com o tecido podendo causar irritações e desconforto para 

o paciente. 

A facilidade de acesso e a administração local do siRNA, são as 

características que tornam as desordens relacionadas à pele, como a psoríase e 

dermatite atópica, atrativas para a terapia com siRNA (GEUSENS et al., 2009; 

KIGASAWA et al., 2010; WANG et al., 2007). 

As barreiras para a liberação do siRNA são muitas, não somente relacionadas 

as suas características físico-químicas, mas dependentes do órgão alvo e da rota de 

administração (Figura 11). Em geral, a liberação local do siRNA possui menos 

barreiras do que quando comparado a liberação sistêmica (REISCHL; ZIMMER, 

2009; WANG, J. et al., 2010).  
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A primeira barreira a ser transposta, em uma administração sistêmica, é a 

remoção do sangue e posterior excreção pelo rim. O siRNA ainda é alvo da 

degradação enzimática, e da distribuição não-específica. Estes fatores podem ser 

contornados através do uso de um sistema de liberação adequado, que promova a 

proteção do siRNA contra a degradação, redução da excreção, e direcionamento ao 

tecido alvo (AFONIN et al., 2011; WANG, J. et al., 2010; WOODLE; LU, 2005). 

 

 

Figura 11: Barreiras na liberação do siRNA sistêmico. Entre as barreiras biológicas à liberação de 
siRNA estão a degradação do siRNA e dos seus carreadores; absorção protéica (opsonização) e 
fagocitose pelo sistema fagocitário mononuclear; e entrada no sistema do retículo endotelial. As 
barreiras de biodistribuição e penetração estão relacionadas a estrutura fisiológica do alvo. Barreiras 
da internalização celular são dependentes das propriedades do siRNA e seus carreadores. A maior 
barreira para a liberação de siRNA, no sítio de ação, é o escape endosomal e a degradação por 
lisosimas. Adaptado de: Wang, J. et al., 2010. 

 

A difusão no tecido alvo é o ponto de convergência, no qual as barreiras 

biológicas passam a ser comuns tanto à aplicação sistêmica, quanto à aplicação 

local. Ao atingir o tecido alvo, o siRNA deve ser capaz de difundir-se pelo tecido ou 

órgão-alvo. Após esta difusão, a membrana plasmática celular deve ser transposta. 

O sistema de liberação promove a superação das barreiras biológicas de maneira 

mais eficaz. Contudo, é na internalização celular que o uso de um sistema de 
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liberação passa a ser primordial. A carga residual positiva ou neutra do complexo 

sistema de liberação – siRNA irá permitir a internalização celular do siRNA, o qual, 

se estivesse na forma livre não consiguiria transpor a membrana celular devido a 

carga negativa. Uma vez internalizado, o sistema de liberação deve ser capaz de 

promover o escape endossomal, liberando o conteúdo do endossomo no citoplasma 

celular antes que ocorra a metabolização do siRNA pela ação dos lisossomos e, 

desligar-se do siRNA, permitindo que ocorra um eficiente silenciamento gênico 

(BUYENS et al., 2012; REISCHL; ZIMMER, 2009; TOKATLIAN; SEGURA, 2010; 

WANG, J. et al., 2010; ZHANG; MCINTOSH; GRINSTAFF, 2012). 

Assim, o uso de nanocarreadores permite uma maior interação da formulação 

com estruturas específicas da pele, transpondo barreiras do estrato córneo e 

aumentando a residência no tecido alvo. Dessa maneira, os nanocarreadores 

aumentam o interesse para aplicações tópicas, isto devido à capacidade de proteger 

a molécula enquanto facilita o transporte a diferentes compartimentos. Além do mais, 

nanoestruturas são de fácil obtenção, oferecem bioadesão e a possibilidade de 

controlar a liberação de fármacos, o que é atrativo para o tratamento de doenças 

tópicas, tornando-se um sistema clinicamente aplicável (BLOQUEL et al., 2006; 

FUENTE et al., 2010; HAO et al., 2010;MORA-HUERTAS; FESSI; ELAISSARI, 

2009). 

Considerando as características necessárias a um sistema de liberação eficaz 

e as propriedades estruturais da pele, a presente pesquisa propôs a associação de 

MO, vitamina E TPGS e PEI num de sistemas de nanopartículas de estrutura líquido 

cristalina para a aplicação tópica de siRNAs, como uma nova proposta para a terapia 

gênica de doenças cutâneas. 
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O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento farmacotécnico e a 

caracterização de sistemas de liberação líquido cristalinos a base de MO, contendo 

vitamina E TPGS e PEI, para carreamento de siRNA na terapia gênica tópica 

 

 

2.1 Objetivos Específicos 
 

 

2.1.1. Obtenção de sistemas de liberação nanodispersos com base líquido 

cristalina 

2.1.2. Caracterização dos sistemas obtidos 

2.1.2.1. Microscopia de luz polarizada 

2.1.2.2. Tamanho e distribuição de tamanho das partículas por 

espalhamento dinâmico da luz 

2.1.2.3. Medida da carga superficial e mobilidade eletroforética das 

partículas dispersas 

2.1.2.4. Determinação da estrutura por difração de raios X 

2.1.3. Determinação da eficiência de complexação e da estabilidade do siRNA 

pelas nanodispersões líquido-cristalinas 

2.1.4. Estudos de viabilidade celular 

2.1.5. Avaliação da capacidade de absorção celular in vitro 

2.1.6. Avaliação da penetração cutânea in vitro das nanodisperções 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Materiais 

 

 

3.1.1 Solventes, reagentes e matérias-primas 
 

 

 Monoleína (Myverol 18-92®) - Quest International, Inc. 

 Ácido oléico - Sigma Aldrich Co. 

 Polietilenoimina - Sigma Aldrich Co. 

 Poloxamer 407 - Sigma Aldrich Co. 

 Vitamina E TPGS – Eastman 

 siRNA controle - Silencer Negative Control #1 siRNA (#AM4635) Ambion 

(Austin, TX, USA) - Applied Biosystems 

 siRNA-FAM - Silencer 6-carboxyfluorescein (FAM) GAPDH siRNA (#AM4650) 

Ambion (Austin, TX, USA) - Applied Biosystems 

 Dietilpirocarbonato – Sigma Aldrich Co. 

 UltraPureTM Agarose – Invitrogen 

 Brometo de etídio – Sigma Aldrich Co. 

 Heparina sódica 5000 UI/mL - Hepamax-S® - Blaüsiegel®  

 Tris (hidroximetil) aminometano – Merck KGaA 

 Fosfato de sódio monobásico - Vetec 

 Fosfato de sódio dibasic hidratado – Vetec 

 Cloreto de sódio – Sigma Aldrich Co. 

 Meio de cultura DMEM- Dulbecco’s Modified Eagle Medium - Gibco® 

 Soro bovino fetal - Gibco® 

 Tripsina-EDTA – Sigma Aldrich Co. 

 [brometo de 3-(4,5-dimetiliazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio] – Sigma Aldrich Co. 

 Solução de antibiótico e antimicótico composto por 10.000 unidades de 

penicilina, 10 mg de estreptomicina e 25 µg de anfotericina B por mL – Sigma 

Aldrich Co. 

 Tissue-Tec® OCT TM Compound - Sakura 

 Água obtida por osmose reversa 

 Água ultra pura obtida pelo sistema Milli-Q 
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3.1.2 Equipamentos e acessórios 
 

 

 Espectrofotômetros UV-Visível Hitachi (modelo U-300)  

 Célula de difusão Franz modificada in vitro vertical de marca LGA (modelo 

LG-1084) 

 Equipamento de espalhamento dinâmico da luz marca Malvern Instruments 

(modelo Zetasizer Nano system ZS) 

 Microscópio ótico (modelo AxioPlan 2 Image, Carl Zeiss) equipado com filtro 

polarizador e acoplado à câmara digital Axiocan HRc (Carl Zeiss AG, 

Alemanha) 

 Microscópio de fluorescência (modelo Axio Imager.A1, Carl Zeiss) com 

software analisador de imagem (modelo AxioVision, Carl Zeiss) 

 Ultrassom de haste (modelo MICROSON-XL-2000 ultrasonic cell disruptor 

Misonix, USA)  

 Criostato (Leica CM1850) 

 Balança Analítica – Acculab – 110g 

 Agitador mecânico tipo mixer – IKa 

 Medidor de pH (Digimed) 

 Dermatômetro Nouvag AG 

 Nanostar (Bruker) 

 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Obtenção dos sistemas líquido-cristalinos 
 

 

Os sistemas líquido cristalinos utilizados foram preparados de acordo com a 

metodologia proposta por Gustafsson e colaboradores (1996, 1997) e Lopes e 

colaboradores (2006a). Dessa forma, a MO e a vitamina E TPGS foram aquecidas 

em banho-maria até a temperatura de fusão (42°C).  
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 Quantidades fixas de MO (10% p/p) e PEI (0,4% p/p) ou MO (8% p/p), PEI 

(1% p/p) e AO (2% p/p), foram adicionados a cada sistema, variando-se a 

concentração de vitamina E TPGS presente (de 0,25 à 5% p/p). 

 Após a homogeneização da mistura por dois minutos  a fase aquosa (FA) foi 

adicionada. A fase aquosa, composta pelo tampão Tris-HCl 0,1M pH 6,5 contendo 

1,5% (m/m) de poloxamer foi preparada com água livre de RNAse (água com 

dietilpirocarbonato – água DEPC). 

 Os sistemas foram acondicionados ao abrigo da luz, por no mínimo 24 horas.  

 

 

3.2.2 Caracterização dos sitemas obtidos 

 
 

3.2.2.1 Análise por microscopia de luz polarizada 
 

 

A identificação das diferentes fases líquido-cristalinas foi realizada em 

microscópio óptico modelo Axioplan 2 (Carl Zeiss AG, Alemanha), equipado com 

filtro polarizador e acoplado à câmara digital Axiocan HRc (Carl Zeiss AG, 

Alemanha), com sistema de vídeo e aquisição automática de imagem. Depois de 

percorrido o tempo necessário para equilíbrio dos sistemas, as estruturas 

observadas foram fotografadas e comparadas entre si.  

 

 

 

3.2.3 Obtenção e caracterização de dispersões de fases líquido-
cristalinas  
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3.2.3.1 Obtenção das dispersões 
  

 

Após os géis de cristal líquido atingirem o equilíbrio de fase em excesso de 

FA (~90 % p/p) pelo repouso (mínimo de 24 horas), as formulações foram agitadas, 

em agitador do tipo “vórtex”, por dois minutos e então sonicados sob banho de gelo - 

em sonicador de haste por mais dois minutos a 9 watts. 

Com a formulação totalmente dispersa, o siRNA foi adicionado à dispersão, 

atingindo uma concentração final de 10 µM. O siRNA usado neste trabalho possui 

uma sequência genérica, ou seja, não possui uma sequência gênica específica para 

reconhecimento do mRNA decodificador de nenhuma proteína. 

O siRNA possui residual de carga negativo, dessa maneira, capaz de interagir 

eletrostaticamente com os componentes da dispersão. Com o intuito de garantir a 

possibilidade de interação do siRNA com a dispersão, após a mistura, foi aguardado 

um tempo de no mínimo 30 minutos antes das análises deste complexo (AA et al., 

2011; ZHANG, Y. et al., 2012). 

 

 

3.2.3.2  Caracterização das dispersões obtidas 
 

 

Análise do tamanho e polidispersividade das partículas nas dispersões 

 

 

Foi utilizada a técnica de espalhamento dinâmico da luz (Light Scattering) 

para a análise de tamanho e distribuição de tamanho das partículas (PdI). As 

dispersões foram diluídas em água Milli Q (100x) e submetidas às análises no 

equipamento Zetasize Nano system ZS (Malvern Instruments). As amostras foram 

colocadas em celas de quartzo de 1 cm de caminho óptico  e as medições foram 

realizadas em temperatura ambiente (25ºC). O equipamento possui um laser de 

HeNe de 4 mW operando num comprimento de onda de 633 nm e realiza as 

medições não invasivas por “backscatter optics” (NIBS). As medições foram feitas 
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num ângulo de detecção de 173º e a posição da medição da cubeta é 

automaticamente determinada pelo software do equipamento.  

 

 

 Medida da carga superficial e mobilidade eletroforética das partículas na 

dispersão 

  

 

A carga superficial das dispersões foi medida como potencial zeta, no 

equipamento Zetasizer Nano system ZS (Malvern Instruments). O potencial zeta é 

determinado pela mobilidade eletroforética das partículas/gotículas dispersas 

submetidas a um campo elétrico. As análises de potencial zeta auxiliam na 

determinação das cargas envolvidas na interação dos componentes utilizados no 

preparo das dispersões.  

 

 

Análise por difração de raios X a baixo ângulo 

 

 

 As dispersões que obtiveram características físico-químicas desejáveis 

(tamanho e potencial zeta) foram analisadas por medidas de espalhamento de raios 

X a baixos ângulos. As nanodispersões foram analisadas no Laboratório Nacional de 

Luz Síncroton (LNLS), em Campinas (SP), com a colaboração da Prof.a Dr.a Márcia 

Carvalho de Abreu Fantini, na linha de luz DO2A-SAXS2.   

 As medidas do ângulo de espalhamento 2θ  foram realizadas utilizando λ = 

0,1608 nm. As medidas de intensidade foram realizadas em função do vetor de 

espalhamento q (q = (4sin θ)/). As amostras foram acondicionadas em suporte, 

entre folhas de kapton.  As análises foram realizadas em um detector de filamentos 

bidimensional, por um período de 300 segundos para o sistema MO/PEI/FA e de 900 

segundos para o sistema contendo AO. Os resultados experimentais foram 

corrigidos pela resposta do detector. A transmissão das amostras e do suporte 

isolado com as folhas de Kapton foi medida e os dados de SAXS foram 
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normalizados pela transmissão em cada caso, bem como foi removido o 

espalhamento das folhas de Kapton do espalhamento das amostras. 

 As estruturas líquido cristalinas foram identificadas através da lei de Bragg, 

calculando os valores das distâncias interplanares, d. A simetria da estrutura foi 

determinada associando a distância interplanar aos índices de Miller (DONG; BOYD, 

2011).   

 

 

3.2.4  Complexação do siRNA na dispersão e Estabilidade na 

nanodispersão 

 

 

A complexação do sistema com o siRNA foi verificada por eletroforese em gel 

de agarose. Já a estabilidade do siRNA na nanodispersão foi investigada utilizando 

dois testes concomitantemente: o teste de competição com a heparina (poliânion); e 

o teste realizado com soro bovino fetal (FBS) (SHEN et al., 2011). Estes dois testes 

também são realizados na eletroforese em gel de agarose, seguindo a mesma 

metodologia que a desenvolvida para a análise da complexação. 

 

 

3.2.4.1  Preparo do gel de agarose 2% 

 

 

2% (p/v) de agarose foi adicionada a tampão Tris-Acetato-EDTA pH 8 (TAE). 

A mistura foi aquecida até completa solubilização da agarose. Após o resfriamento 

da temperatura, 0,01% de brometo de etídeo (10 mg/mL)  foi adicionado a solução 

de agarose. A mistura foi então vertida sobre cuba eletroforética horizontal, onde 

permaneceu em repouso até total polimerização da agarose, indicado pela mudança 

de coloração – a mistura é transparente, e ao polimerizar adquire aspecto de gel 

branco. 
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3.2.4.2 Preparo das amostras 
 

 

O siRNA foi acrescentado nas formulações com antecedência de 30 minutos, 

para que ocorresse a complexação do siRNA com os componentes catiônicos da 

formulação. Após este tempo, foi adicionado 25% de loading buffer às amostras. 

Este tampão é utilizado para conferir densidade à amostra analisada, sendo 

composto por: azul de bromofenol (0,25% p/v), xileno cianol FF (0,25% p/v), orange 

G (0,25% p/v), Tris-HCl pH 7,5 (10 mmol/L), EDTA (10 mmol/L) e sacarose (0,65%, 

p/v). 

 Na avaliação da estabilidade do siRNA na nanodispersão, as amostras foram 

preparadas de forma similar, não alterando a proporção de loading buffer 

adicionado. O siRNA foi adicionado às nanodispersões 24 horas antes de cada 

teste, garantindo a total estabilidade do complexo. Posteriormente, no teste de 

competição com a heparina, o complexo foi incubado com 30% da solução de 

heparina sódica (5000 UI/mL), mantido em banho termostatizado a 37°C por uma 

hora antes da adição de loading buffer. Já no teste com FBS, a avaliação ocorreu 

com 25% de FBS, incubado por 24 horas a 37°C. Foram utilizados siRNA livre com 

cada reagente como controles.  

 

  

3.2.4.3 Corrida Eletroforética 
 

 

 

O procedimento de eletroforese foi baseado na metodologia proposta por 

Tran e colaboradores (2008). A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 2% 

(p/v), em cuba horizontal contendo tampão TAE, com um tempo de corrida de 30 

minutos a 100 V. Posteriormente, o gel foi analisado em luz ultravioleta, utilizando o 

software Quantity One. 
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3.2.5 Estudos Celulares in vitro 

 

 

3.2.5.1 Linhagem celular e cultivo 
 

 

Para o estudo in vitro utilizou-se a linhagem celular de fibroblastos de 

camundongos L929, cultivadas em frascos de 150 cm2, meio de cultura DMEM 

(Dulbecco’s Modified Eagle Medium), suplementado com 1% (v/v) de solução de 

antibiótico e antimicótico (composto por 10.000 unidades de penicilina, 10 mg de 

estreptomicina e 25 µg de anfotericina B por mL) e 10% (v/v) de FBS inativado. 

 As células foram incubadas a 37°C com 5% de CO2 – condições ótimas de 

crescimento, e sub-cultivadas ao atingir confluência no meio de cultura (em média a 

cada 7 dias). 

 

 

3.2.5.2 Preparo das células 

 

 

Antes do uso, as células passaram por um processo de lavagem com solução 

salina 0,9% (p/v) com 1% (v/v) de solução de antibiótico e antimicótico para retirar 

células mortas. As células foram desaderidas, da garrafa de cultivo, para o uso por 

meio de tripsina 0,25%. Após centrifugação a 129 g por 10 minutos a 4°C, as células 

foram então ressuspensas em meio de cultura e a quantidade de células foi avaliada 

em câmara de Neubauer. 

 

 

3.2.5.3 Viabilidade Celular 

 

 

A viabilidade da linhagem celular frente à dispersão foi determinada pelo 

método MTT, empregando brometo de 3-(4,5-dimetiliazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio 
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(MTT; Sigma-Aldrich). As células foram semeadas em placas de 96 poços com uma 

densidade de 0,5 x 10-5 células/poço. Após a confluência, normalmente 24 horas, as 

células foram tratadas com 20 µL da dispersão (diluída 1:50 em tampão PBS pH 

7,2). As células foram então incubadas por 24 horas em meio incompleto (meio 

DMEM sem FBS). Posteriormente, as células foram lavadas com solução salina 

0,9% (contendo 1% (v/v) de solução de antibiótico e antimicótico). Meio incompleto 

foi adicionado, juntamente com 20 µL de solução de MTT (5 mg/mL). Após 

incubação por 4 horas, o meio de cultura foi removido e 200 µL de DMSO e 20 µL de 

tampão glicina pH 10 foram adicionados. O MTT é reduzido a cristais de formazan 

pelas células viáveis, os quais são medidos colorimetricamente no comprimento de 

onda de 570 nm utilizando leitor de placa de Elisa (µQuant, Biotek Instruments Inc.) 

(ABE; MATSUKI, 2000; SCHERLIESS, 2011). A viabilidade celular de cada grupo foi 

expressa como porcentagem em relação ao grupo controle (células sem contato com 

a dispersão), sendo considerado como 100% de viabilidade celular. 

 

 

3.2.5.4 Transfecção celular 

 

 

 Neste procedimento as células foram semeadas em lamínulas colocadas em 

placas de 6 poços com um densidade de 1 x 10-6 células/poço. Após a confluência 

celular ser atingida, as células foram tratadas com 200 µL da nanodispersão 

contendo 10 µM de siRNA-FAM (siRNA marcado com carboxifluoresceína) (diluída 

1:50 em tampão PBS pH 7,2). As células foram então incubadas por 24 horas em 

meio incompleto (meio DMEM sem FBS). Após este tempo as células foram lavadas 

três vezes com salina 0,9% (contendo 1% (v/v) de solução de antibiótico e 

antimicótico). 

 A avaliação da transfecção do siRNA ocorreu por meio de um marcador 

fluorescente. Assim, o siRNA marcado com carboxifluoresceína (siRNA-FAM) foi 

capaz de demonstrar a incorporação do siRNA-FAM pela célula. Para isto, utilizou-

se a excitação (492 nm) e emissão (517 nm) do FAM, analisando as lamínulas em 

microscópio de fluorescência (modelo Axio Imager A1, Carl Zeiss AG, Alemanha) 

acoplado a uma câmara fotográfica com software analisador de imagem (modelo 
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AxioVision, Carl Zeiss), utilizando a objetiva de 20 vezes e filtro FS46 com excitação 

(500 ± 20 nm) e emissão (535 ± 30 nm) adequados para o marcador, com um tempo 

de exposição de 1,24 s. 

 

 

3.2.6 Avaliação de penetração cutânea in vitro 
 

 

3.2.6.1 Obtenção e dermatomização da pele de orelha de porco 
 

 

A pele da orelha de porco foi utilizada como modelo nos estudos in vitro. As 

orelhas de porco foram obtidas através do abatedouro Olhos D’agua Indústria e 

Comércio Carnes Ltda (Ipuã –SP) e imediatamente higienizadas com água destilada. 

Para a utilização desta membrana biológica como modelo, a pele da região 

dorsal das orelhas suínas foi retirada da cartilagem com auxílio de pinça e bisturi, 

seguindo-se a remoção do tecido gorduroso remanescente na pele. Após remoção e 

limpeza da pele, a mesma foi fixada em suporte horizontal para dermatomização. 

O processo de dermatomização promoveu um corte paralelo na superfície da 

pele, proporcionando assim a uniformização da espessura do tecido em torno de 

500 μm. As peles dermatomizadas foram congeladas (-20°C) por no máximo 30 dias 

até serem utilizados nos ensaios de permeação cutânea. 

 

 

3.2.6.2  Avaliação de penetração cutânea in vitro das nanodispersões 
por microscopia de fluorescência 

 

 

 A pele de orelha de porco foi colocada na célula de difusão de Franz (Hanson 

Instruments, EUA), com a região dérmica em contato com a solução receptora, 

composta por tampão fosfato isotônico (100 mM, pH 7,4) (LOPES et al., 2006a).  

 Cerca de 100 µL da nanodispersão contendo 10 µM de siRNA-FAM foram 

colocados sobre secções de 0,78 cm2 de pele suína, evitando-se a formação de 
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bolhas entre a preparação e a pele. Os experimentos foram conduzidos a 37ºC e a 

solução receptora foi constantemente agitada a 300 rpm por meio de um agitador 

magnético.   

 Após 12 horas, as peles foram retiradas da célula de difusão de Franz e o 

excesso de formulação presente na pele foi delicadamente removido com auxílio de 

água destilada e, então a pele foi seca com papel absorvente. As peles foram então 

cortadas, deixando apenas a área de permeação. 

A região da permeação foi congelada em matriz O.T.C. (Tissue Tek®) para 

permitir a realização de cortes histológicos em criostato. Foram realizadas secções 

transversais de 10 µm de espessura. Os cortes histológicos foram fixados em 

lâminas extras brancas gelatinizadas, e em seguida foram analisadas. 

A avaliação da penetração do siRNA, procedeu-se como na transfecção 

celular, por meio de um marcador fluorescente capaz de demonstrar a distribuição e 

a localização do siRNA no tecido. Os cortes histológicos foram analisados em 

microscópio de fluorescência (modelo Axio Imager A1, Carl Zeiss AG, Alemanha) 

acoplado a uma câmara fotográfica com software analisador de imagem (modelo 

AxioVision, Carl Zeiss), utilizando a objetiva de 20 vezes e filtro FS46 com excitação 

e emissão adequados para o marcador (500 ± 20 nm e 535 ± 30 nm, 

respectivamente). 

 

 

3.2.7 Análise de dados 
 

 

 Os dados apresentados são resultados de uma média + desvio padrão 

(E.P.M.). As comparações múltiplas foram realizadas pela análise de variância não 

paramêtrica de uma via (ANOVA), seguida pelo teste de múltipla comparação 

Newman-Keuls, para determinação do nível de significância das diferenças. Os 

resultados possuem 95% como mínimo de confiança, sendo uma diferença 

significativa maior que 0,05 (p < 0,05). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. RESULTADOS E 

DISCUSSÕES 
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4.1 Caracterização dos sistemas obtidos 

 

 

4.1.1 Análise por microscopia de luz polarizada 
 

 

A microscopia de luz polarizada é uma técnica muito empregada na 

identificação de estruturas líquido-cristalinas, principalmente daquelas que 

apresentam anisotropia. Por ser uma técnica simples, rápida e pouco dispendiosa, 

seu principal uso encontra-se na identificação e seleção de regiões de interesse em 

diagramas de fases envolvendo grande número de amostras (BORNÈ et al., 2001). 

A MO é um lipídio polar biocompatível que, na presença de água, sofre 

hidratação e é capaz de rearranjar sua estrutura, formando micelas reversas ou 

fases líquido-cristalinas. O que determina qual tipo de arranjo será encontrado são 

as condições físicas - como a temperatura, além das condições químicas 

determinada pela concentração de cada composto incorporado (SHAH; SADHALA; 

CHILUKURI, 2001). 

 A formação destas estrutras organizadas possui interesse no 

desenvolvimento farmacotécnico devido a possibilidade de carreamento de 

fármacos. Além disso, devido à compatibilidade lipídica, este sistema torna-se 

promissor no desenvolvimento de produtos tópicos, por desorganizar a estrutura do 

estrato córneo, facilitando a passagem do fármaco. Dessa forma, este tipo de arranjo 

é tido como um promotor de absorção cutâneo (BRINON et al., 1999; SHAH et al., 

2012). 

Dependendo do grau de hidratação do sistema, a MO possui um arranjo, 

sendo que a hidratação máxima corresponde a 40%. Acima desta concentração 

aquosa o sistema se encontra em equilíbrio no excesso de água, como demonstrado 

pela Figura 12. 
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Figura 12: Diagrama de fases binário monooleína/água com conteúdo de água variando entre 5 e 
40% (p/p) e observado entre 20 e 90ºC com aquecimento de 1ºC/min. Adaptado de: Lara; Bentley e 
Collett, 2005. 

  

 Após a obtenção de um sistema estável nas condições desejadas pode-se 

adicionar outras substâncias a esta formulação a fim de alterar quimicamente a 

autoagregação da MO em água. Esta alteração pode ser somente na proximidade 

das estruturas (fator de empacotamento - FE) ou na própria fase (FERREIRA et al., 

2006; PHAN et al., 2011). Neste estudo foi testado a adição de vitamina E TPGS e 

de AO aos sistemas. 

 Devido ao arranjo estrutural da molécula, as fases líquido cristalinas possuem 

a propriedade de refletir a luz polarizada. Assim, após a estabilização dos sistemas, 

o gel formado foi analisado por microscopia de luz polarizada, capaz de verificar a 

formação de sistemas líquido cristalino. A fase hexagonal mostra-se como um gel 

anisotrópico ao campo de luz polarizada. 

 A fim de promover a interação eletrostática do siRNA à nanodispersão 

desenvolvida, foi adicionado à formulação o polímero catiônico PEI. A influência do 

polímero na fase obtida pela MO foi analisada.  

Na ausência de PEI, o sistema composto por MO/FA foi caracterizado como 

fase cúbica (FONG; HANLEY; BOYD, 2009; LOPES et al., 2007). Ao ser incorporado 

0,4% de PEI, observou-se uma mistura de fase cúbica e hexagonal (Figura 13 A). 

Esta variação química na composição do sistema alterou a fase devido a presença 

de grupamentos polares do PEI, o qual é um polímero constituído por aminas 

protonáveis, o que dificulta o empacotamento da MO. A repulsão eletrostática entre 

estes grupamentos polares do PEI e a cadeia lipofílica da MO é responsável pela 

desorganização da fase cúbica em hexagonal. 
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Figura 13: Fotomicrografias obtidas utilizando microscopia de luz polarizada. Sistema composto por 
MO/PEI/FA (10:0,4:89,6). (A) sistema estabilizado por 24h (B) sistema estabilizado por 7 dias. 
Temperatura 25°C, objetiva 20X. 

 

 A Figura 13 representa as fotomicrografias obtidas utilizando microscopia de 

luz polarizada para o sistema MO/PEI/FA (10:0,4:89,6). A Figura 13 A mostra o 

sistema após 24 horas de estabilização, ficando evidente a mistura de campos 

isotrópicos e anisotrópicos. Já a parte B da Figura 13 mostra a imagem observada, 

sob luz polarizada, do sistema estabilizado por sete dias. Através desta figura fica 

evidente a estruturação do sistema após uma semana, o que reafirma que a 

presença de PEI altera a autoagregação da MO, dificultando a formação de fase. 

Assim, um tempo maior é requerido para uma total organização do sistema. 

 Ao sistema formado por MO/PEI/FA (10:0,4:89,6) foi adicionado vitamina E 

TPGS, em concentrações variando de 0,25 à 5% (Figura 14). O peso de vitamina E 

TPGS foi descontado do volume total de água. A vitamina E TPGS foi adicionada a 

fase oleosa para compor a matriz do sistema (MU; FENG, 2003). 
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Figura 14: Fotomicrografias obtidas utilizando microscopia de luz polarizada. Sistema composto por 
MO/PEI/TPGS/FA. (A) MO/PEI/TPGS/FA (10:0,4:0,25:89,35, p/p/p/p), (B) MO/PEI/TPGS/FA 
(10:0,4:2:87,6, p/p/p/p), (C) MO/PEI/TPGS/FA (10:0,4:4:85,6, p/p/p/p). As formulações representadas 
em D; E e F são as mesmas que A; B e C, respectivamente, estabilizadas por 7 dias. Temperatura 
25°C, objetiva 20X.  

 

Após estabilização de 24 horas, nas concentrações de 0,25 (Figura 14 A) à 

2% de vitamina E TPGS (Figura 14 B) observou-se a formação de um gel, 

apresentando anisotropia ao campo de luz polarizada. A partir de 2,5% de vitamina 

E TPGS houve a formação de um gel menos rígido isotrópico ao campo de luz 

polarizada. Na concentração de 4% de vitamina E TPGS (Figura 14 C) houve a 

formação de um gel menos frouxo com pequenos domínios de anisotropia.  

Com a adição de vitamina E TPGS houve uma modificação do sistema 

composto por MO/PEI/FA. Após estabilização de sete dias, visualmente os sistemas 

estão mais ordenados (como pode ser observado na Figura 14 D e E).  

As modificações causadas pela presença de vitamina E TPGS no tipo de 

cristal líquido formado pode ser explicada pela solubilidade em água da mesma (em 

decorrência de sua esterificação), o que provoca uma competição pela água 

presente no sistema. Assim, um tempo maior foi necessário para a formação do 

sistema. Outra explicação é que o grupamento polar da vitamina E TPGS pode 

interferir na interação entre o PEI e os grupamentos polares da MO, enquanto os 

grupamentos apolares da vitamina E e da MO tentam se ordenar, o que dificulta o 

empacotamento do sistema. 
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Após repouso de sete dias, a formação de um gel - com anisotropia ao campo 

de luz polarizada, ocorreu até a concentração de 2,5% de vitamina E TPGS. 

Lamelas foram observadas nas concentrações de 3,5 e 4% de vitamina E TPGS 

(Figura 14 F). Tanto para um sistema constituído somente de vitamina E TPGS e 

água, quanto para MO/FA, o sistema lamelar ocorre quando há uma redução no 

conteúdo aquoso (LARA; BENTLEY; COLLETT, 2005; WU; HOPKINS, 1999). Assim, 

a formação de estruturas lamelares indica uma interação entre os três componentes 

presente na formulação, o que reduz o fator de empacotamento (FE). A necessidade 

de um tempo maior para a formação de fase, só confirma a reorganização estrutural 

dos componentes de forma interligada, uma vez que a estabilização de cada 

composto individualmente não ultrapassa 24 horas (WU; HOPKINS, 1999). 

O sistema composto por MO/AO/FA está estruturado como uma fase 

hexagonal (FONG; HANLEY; BOYD, 2009; LOPES et al., 2007). Esta fase é mantida 

com a adição de 1% de PEI. A adição de AO à formulação aumenta o domínio 

hidrofóbico, o que aumenta o valor do FE em fase aquosa. Este aumento do FE 

favorece o rearranjo dos lipídios para a formação da fase hexagonal reversa. 

A Figura 15 mostra, de forma representativa, as imagens obtidas com a 

adição de 0,25 à 5% de vitamina E TPGS ao sistema composto por MO/AO/PEI/FA 

(8:2:1:89). 

 

Figura 15: Fotomicrografias obtidas utilizando microscopia de luz polarizada. Sistema composto por 
MO/AO/PEI/TPGS/FA. (A) MO/AO/PEI/TPGS/FA (8:2:1:0,25:88,75, p/p/p/p/p), (B) 
MO/AO/PEI/TPGS/FA (8:2:1:1:88, p/p/p/p/p), (C) MO/AO/PEI/TPGS/FA (8:2:1:5:84, p/p/p/p/p). As 
formulações representadas em D; E; F são as mesmas que A; B e C, respectivamente, estabilizadas 
por 7 dias. Temperatura 25°C, objetiva 20X. 
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 A Figura 15 A mostra a anisotropia característica de uma fase hexagonal. 

Após a incorporação de vitamina E TPGS a este sistema, esta anisotropia manteve-

se somente nas concentrações de 0,25% (Figura 15 A) e 0,5% de vitamina E TPGS. 

Após esta concentração, a birrefringência observada possuía lamelas (Figura 15 B e 

C), ou uma mistura de lamelas em campos com anisotropia característicos de fase 

hexagonal (Figura 15 D). 

 A formação de lamelas com o aumento da concentração de vitamina E TPGS 

incorporado ao sistema indica uma redução no FE, assim como no sistema 

MO/PEI/FA, esta organização pode ser explicada tanto pela adição de grupamentos 

polares (a parte esterificada da vitamina E TPGS) que contrabalanceia os 

grupamentos apolares do AO, quanto pela redução da água no sistema, o que 

facilita a formação de fases lamelares. 

 Diferentemente do que ocorre no sistema composto por MO/PEI/FA, o 

sistema MO/AO/PEI/FA, após a incorporação de vitamina E TPGS, não se torna 

visualmente mais homogêneo após sete dias, apresentando uma mistura de fase 

lamelar e hexagonal (Figura 15 D e E).  

A heterogenicidade da formulação sugere uma instabilidade. Isto pode ser 

explicado pelo carácter lipofílico do AO. Este carácter lipofílico induz a formação de 

fase mais rápido, precisando de um menor tempo para estabilização (Figura 16 A). 

Além disso, pode ocorrer imediatamente uma interação entre o AO (carga negativa) 

e o PEI (carga positiva), devido a atração eletrostática. Após maior período, ou em 

maiores concentrações de vitamina E TPGS, pode ocorrer uma maior interação 

entre o AO e a vitamina E TPGS (Figura 15 F), desestabilizando a interação do AO 

com o PEI. Além disso, o contato prolongado de vitamina E TPGS, em meio aquoso, 

com elementos carregados com cargas opostas (PEI e AO) pode levar a uma 

instabilidade da esterificação da vitamina E, aumentando assim o conteúdo lipídico 

do sistema, o que, consequentemente aumentaria o fator de empacotamento para 

valores próximos do característico de fase hexagonal (Figura 15 F). Ainda, segundo 

Caboi e colaboradores (2001), a MO sofre hidrólise em água, o que libera glicerol e 

AO. O excesso de AO poderia ser o responsável pela organização em fases 

hexagonais conforme aumenta a concentração de vitamina E TPGS neste sistema. 

O aumento desta vitamina pode se somar ao conteúdo lipídico do AO, alterando a 

fase, ou a presença de maior quantidade de vitamina E TPGS pode acelerar o 

processo de hidrólise da MO, uma vez que, normalmente, este é um processo lento. 
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Figura 16: Fotomicrografias obtidas utilizando microscopia de luz polarizada. (A) Sistema composto 
por MO/AO/PEI/FA (8:2:1:89, p/p/p/p) – estabilizado por 24h. (B) Sistema composto por MO/TPGS/FA 
(8:7:85, p/p/p) -  estabilizado por 7 dias. Temperatura 25°C, objetiva 20X. 

 

 Vale ressaltar que a vitamina E TPGS é estável na presença de MO (Figura 

16 B) e em excesso de água. Dessa forma, o que causaria a instabilidade seria uma 

interação entre os componentes mais polares presentes no sistema. 

 

 

4.2 Características físico-química das dispersões 

 

 

A estabilização estérica das partículas obtidas é feita pela presença de 

polímeros e copolímeros. A fase aquosa escolhida no presente trabalho foi o tampão 

Tris-HCl contendo 1,5% de poloxamer, uma vez que estudos anteriores do grupo de 

pesquisa e de outros autores mostraram que esta composição de fase aquosa em 

excesso permite a dispersão homogênea (Figura 17) e viabiliza a obtenção de 

nanopartículas de fase cúbica e hexagonal estáveis e de tamanho nanométrico 

(GUSTAFSSON et al., 1997; LARSSON, 2000; LOPES et al., 2007). 
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Figura 17: Aspecto macroscópico das dispersões (sob luz amarela). 

 

 A Figura 17 mostra um aspecto interessante a ser analisado. As 

nanodispersões de cristais líquidos, independente da estrutura de fase, possuem 

características macroscópicas comuns. As nanodispersões são caracterizadas por 

dispersões de aspecto leitoso, opaco e homogêneo (KULKARNI; MEZZENGA; 

GLATTER, 2010). No sistema MO/PEI/FA a incorporação de altas porcentagens de 

vitamina E TPGS não resultou em fase visível na microscopia de luz polarizada, 

correspondendo a uma dispersão transparente. 

  

 

4.2.1 Análise do tamanho e distribuição de tamanho das partículas nas 
dispersões 
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Figura 18: Tamanho de partícula e polidispersividade das dispersões do sitema MO/PEI (10:0,4) em 
excesso de FA após incorporação de diferentes porcentagens de vitamina E TPGS e siRNA na 
concentração final de 10 µM. As amostras foram diluídas 100x em água Milli-Q e as medidas foram 
realizadas a 25°C. Os resultados são expressos pela média + E.P.M. (n = 3). Análise estatística 
realizada pelo teste não paramétrico de Newman-Keuls, * p < 0,001 diferença estatística entre o 
tamanho de partícula da formulação e da formulação com 10 µM de siRNA. 

 

 Através da Figura 18 pode ser observado que não houve uma relação direta 

entre a quantidade de vitamina E TPGS e o tamanho de partícula. No sistema 

estabilizado por 24 horas, a adição de 0,75% de vitamina E TPGS resultou em um 

tamanho de partícula de 169,1 + 20,28 nm, enquanto a adição de 4% da vitamina 

gera partículas com um tamanho de 193, + 12,01 nm. 
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Após estabilização da formulação por 24 horas (Figura 18 parte superior), o 

maior tamanho de partícula está vinculado a uma perda da birefringência. Com o 

aumento da concentração de vitamina E TPGS o tamanho de partícula em geral é 

maior. Enquanto o tamanho médio para as formulações contendo 0,5 e 0,75% de 

vitamina E TPGS é 292,4 + 64,51 nm e 169,1 + 20,28 nm, respectivamente, o 

tamanho para 4,5 e 5% de concentração é 679,4 + 22,85 nm e 891,7 + 14,55 nm. 

Em geral, nos sistemas com menor organização (maior tamanho de partícula), ao 

adicionar o siRNA ocorreu uma redução significativa do tamanho de partícula. Isto 

pode indicar que a solubilidade da vitamina E TPGS em água desestruturou a 

autoagregação da MO, mas que a adição de carga do siRNA foi capaz de reduzir 

este parâmetro de rede. 

Após sete dias (parte inferior da Figura 18), o tamanho de partícula foi 

reduzido, compreendendo uma faixa entre 130 à 180 nm, mesmo em concentrações 

maiores de vitamina E TPGS. Após a complexação com o siRNA, somente a 

formulação com 2% de vitamina E TPGS, além das altas concentrações (4 à 5%), 

possui um tamanho de partícula significantemente menor com o siRNA. A redução 

do tamanho de partícula pode significar a estabilização da estrutura após um 

período maior de repouso.  

Assim como ocorreu para o tamanho de partícula, a polidispersividade 

também foi reduzida após estabilização da formulação por sete dias (Figura 18). 

Esta redução da polidispersividade mostra uma população de partículas com 

tamanho mais homogêneo. A polidispersividade, após 24 horas de estabilização, 

chegou a 0,511 + 0,06, para o sistema contendo 1,5% de vitamina E TPGS (sistema 

que ainda apresenta anisotropia). Já após a estabilização por sete dias, a 

polidispersividade deste sistema reduziu a 0,116 + 0,01. A distribuição do tamanho 

de partícula mais homogêneo reafirma a maior estabilidade das formulações, como o 

verificado por microscopia de luz polarizada (Figura 14). 

 A Figura 19 mostra o tamanho de partícula e a polidispersividade obtidos com 

a incorporação de diferentes concentrações de vitamina E TPGS ao sistema 

MO/AO/PEI/FA, bem como após a adição de siRNA na concentração final de 10 µM. 

Este sistema também foi analisado após 24 horas e sete dias de estabilização. 
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Figura 19: Tamanho de partícula e polidispersividade das dispersões do sistema MO/AO/PEI (8:2:1) 
em excesso de FA após incorporação de diferentes porcentagens de vitamina E TPGS e siRNA na 
concentração final de 10 µM. As amostras foram diluídas 100x em água Milli-Q e as medidas foram 
realizadas a 25°C. Os resultados são expressos pela média + E.P.M. (n = 3). Análise estatística 
realizada pelo teste não paramétrico de Newman-Keuls, * p < 0,001 diferença estatística entre o 
tamanho de partícula da formulação e da formulação com 10 µM de siRNA. 

 

O sistema MO/AO/PEI/FA após a incorporação de diferentes concentrações 

de vitamina E TPGS apresentou um tamanho de partícula mais ou menos constante 

(com média em 170,4 nm). A concentração de 0,75% de vitamina E TPGS foi a que 

obteve um tamanho de partícula maior, 252,5 + 1,283 nm.  

A polidispersividade deste sistema também foi uniforme, sendo que a maior 

parte das formulações obteve uma polidispersividade próxima a 0,25. 

A incorporação de siRNA ao sistema não alterou significativamente os 

parâmetros avaliados, com excessão das formulações contendo 0,75 e 2% de 

vitamina E TPGS, as quais obtiveram parâmetros maiores após a incorporação. O 

sistema contendo 0,75% de vitamina E TPGS obteve um tamanho de partícula de 
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252,5 + 1,283 nm, aumentado para 314,2 + 63,63 nm após a adição do siRNA, com 

um aumento da polidispersividade de 0,38 + 0,089 para 0,49 + 0,12. Com 2% de 

TPGS o tamanho de partícula e a polidispersividade aumentaram de 188,8 + 1,020 

nm para 267,8 + 3,530 nm e 0,27 + 0,0057 para 0,47 + 0,041, respectivamente. 

Ao contrário do que acontece com o sistema sem o AO, o tamanho de 

partícula e a polidispersividade aumentaram após sete dias de repouso, mostrando 

uma maior instabilidade do sistema. Esta população de partículas heterogêneas 

(distribuição bimodal) puderam ser observadas pela microscopia de luz polarizada 

(Figura 15). A existência de duas ou mais populações de partículas com tamanho 

médio diferente, para o sistema composto por MO/AO, também foi observado por 

Rossetti e colaboradores (2011). 

Ao compararmos o tamanho de partícula do sistema de MO/PEI/FA, após 

sete dias de estabilização (Figura 18 inferior), com o tamanho de partícula do 

sistema MO/AO/PEI/FA, após 24 horas de estabilização (Figura 19 superior), pode-

se constatar que a variação na concentração de vitamina E TPGS não altera 

bruscamente o tamanho de partícula, mantendo este tamanho reduzido em todas as 

concentrações analisadas. O que difere de um sistema ao outro é a 

polidispersividade maior no sistema contendo AO. Entretanto, a diferença não foi 

estatisticamente significativa, o que torna os dois sistemas igualmente viáveis do 

ponto de vista farmacotécnico. 

Segundo Tokatlian e Segura (2010), ao complexar o siRNA com polímeros 

catiônicos, obtem-se tamanho de partícula variando entre 100-300 nm. Os sistemas 

formados neste projeto, apresentaram este tamanho médio, após a incorporação do 

siRNA. Mesmo os sistemas mais desordenados, após a adição do siRNA foram 

capazes de obter um tamanho de partícula na faixa esperada. Dessa forma, a 

redução do tamanho de partícula dos sistemas desordenados podem ser explicados 

somente pela ação do polímero, o que aumenta a polidispersividade. O reduzido 

tamanho (diâmetro entre 200 e 500 nm) permite a introdução na célula alvo por 

endocitose e, consequentemente, a penetração do siRNA no citoplasma celular 

(REISCHL; ZIMMER, 2009). 
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4.2.2 Medida da carga superficial e mobilidade eletroforética das 
partículas na dispersão 
 

 

A medida da carga superficial das partículas, potencial zeta, foi determinada 

antes e após sua complexação com o siRNA na concentração de 10 µM. Os valores 

de potencial zeta obtidos para todas as análises são característicos de um sistema 

neutro para o aparelho (+/- 10 mV) (Figura 20 e Figura 21), portanto não foi um 

parâmetro considerado na seleção de formulações. 

 

Figura 20: Potencial zeta das dispersões do sistema MO/PEI/FA após incorporação de diferentes 
porcentagens de vitamina E TPGS e siRNA na concentração final de 10 µM.  Os resultados são 
expressos pela média + E.P.M. (n = 3). Análise estatística realizada pelo teste não paramétrico de 
Newman-Keuls, * p < 0,001 diferença estatística entre o tamanho de partícula da formulação e da 
formulação com 10 µM de siRNA. 
 

 

Figura 21: Potencial zeta das dispersões do sistema MO/AO/PEI/FA após incorporação de diferentes 
porcentagens de vitmaina E TPGS e siRNA na concentração final de 10 µM.  Os resultados são 
expressos pela média + E.P.M. (n = 3). Análise estatística realizada pelo teste não paramétrico de 
Newman-Keuls, * p < 0,001 diferença estatística entre o tamanho de partícula da formulação e da 
formulação com 10 µM de siRNA. 
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 Dentre os componentes da formulação, somente o PEI e o AO possuem 

residual de carga. A obtenção de um zeta neutro indica uma interação entre os 

componetes da formulação. Obter um sistema com potencial zeta neutro pode 

representar uma desvantagem na transfecção celular. Entretanto, em uma aplicação 

sistêmica, o residual de carga positivo pode interagir de maneira não específica com 

os componentes do plasma, os quais neutralizam a carga do complexo, resultando 

na formação de agregados e a um rápido clearance renal (GUO; HUANG, 2011; 

THOMAS; KLIBANOV, 2003; TOKATLIAN; SEGURA, 2010; YANG et al., 2012). 

 Formulações com potencial zeta neutro – entretanto, ligeiramente positivo (+ 

2,27 a + 3,33 mV), são descritas por Xiong, Uludag e Lavasanifar (2009). Apesar do 

potencial neutro, estas formulações foram efetivas no carreamento e liberação do 

siRNA no órgão alvo.   

Um carreador de siRNA ideal deve possuir tamanho de partícula de 200 nm 

ou menos, e um potencial zeta de 0 a + 40 mV, mas algumas partículas podem 

exibir potencial zeta negativo. Uma carga levemente positiva (menor que + 5 mV) 

tem sido apontada como ideal no balanço entre a interação celular e minimização da 

ligação não específica, bem como para evitar a agregação de partículas neutras 

(ALIABADI et al., 2012). 

 

 

4.3 Pré seleção de formulações 
 

 

 Mediante a análise físico-química de cada formulação, as mais estáveis foram 

selecionadas. Dessa forma, as formulações escolhidas foram as que obtiveram uma 

estabilidade em excesso de água.  
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Tabela 1: Caracterização de algumas formulações não selecionadas para ensaios 
futuros. 

Amostra 
(%TPGS) 

Característica 
Macroscópica 

Característica 
Microscópica 

 
Tamanho 

 
PdI 

 gel dispersão   siRNA  siRNA 

0,25 Branco 
fluido 

Branca 

 

217,9 
+ 

3,30 

285,1 
+ 

3,60 

0,38 
+ 

0,05 

0,53 
+ 

0,07 

1,5 Branco 
fluido 

Branca 

 

284,4 
+ 

15,9 

281,1 
+ 

3,81 

0,69 
+ 

0,09 

0,67 
+ 

0,01 

5,0 Rígido 
transpa- 

rente 

Branca 

 

174,3 
+ 

5,88 

150,2 
+ 

1,77 

0,65 
+ 

0,01 

0,66 
+ 

0,03 

 

A Tabela 1 mostra as características de algumas formulações não 

selecionadas para os estudos posteriores. O sistema composto por MO/AO/PEI/FA, 

incorporado com diferentes concentrações de vitamina E TPGS, mostrou-se com 

uma grande polidispersividade, após a estabilização por sete dias. Este foi o 

parâmetro fundamental para a exclusão deste sistema em ensaios futuros, uma vez 

que microscopicamente a formulação apresenta anisotropia (principalmente em altas 

concentrações de vitamina E TPGS) e o tamanho de partícula, assim como o seu 

aspecto macroscópico, ainda sugere que a dispersão pode constituir uma 

nanodispersão. 
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4.4 Complexação do siRNA na dispersão – eletroforese em gel de 
agarose 

 

 

A garantia da complexação do siRNA à dispersão utilizada é um elemento 

crucial na escolha da formulação empregada. A complexação ocorre devido à 

interação do grupamento fosfato do ácido nucléico e o grupamento amino do 

polímero (MARTIMPREY et al., 2009; YUAN et al., 2010), em adição às ligações de 

hidrogênio entre o polímero e os nucleotídeos (FUENTE et. al., 2008).  

Devido à rápida degradação em meio fisiológico, a baixa entrada na célula, a 

ineficiente translocação no citoplasma e a falta de capacidade de direcionamento, a 

liberação de siRNAs sintéticos tornam-se os maiores obstáculos na aplicação da 

terapia gênica (SHEN et al., 2011). Assim, é essencial a incorporação do siRNA em 

um sistema de liberação para aumentar a estabilidade do siRNA e potencializar a 

entrada celular, o que reduz a ação não específica do siRNA livre. Para resolver este 

problema, o siRNA geralmente é complexado com polímeros ou lipídios catiônicos 

para formar nanopartículas através da interação de cargas, a fim de facilitar sua 

liberação e entrada celular, aumentar sua estabilidade frente a enzimas, assim 

como, facilitar sua liberação no citoplasma (SHEN et al., 2011). 

Dentre as formas de verificar a complexação do siRNA com a formulação, a 

mais encontrada na literatura é a eletroforese em gel de agarose.  

 As Figura 22 e Figura 23 mostram a complexação do siRNA nas formulações 

dos sistemas MO/PEI/FA e MO/AO/PEI/FA preparadas com diferentes 

concentrações de TPGS.  

 

Figura 22: Complexação do siRNA pelo sistema MO/PEI/FA preparado com diferentes concentrações 
de vitamina E TPGS após a incorporação de siRNA na concentração final de 10 µM. 
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Figura 23: Complexação do siRNA pelo sistema MO/AO/PEI/FA preparado com diferentes 
concentrações de vitamina E TPGS após a incorporação de siRNA na concentração final de 10 µM. 

  

Este método é baseado no desaparecimento da banda de RNA do gel de 

agarose. O siRNA livre consegue penetrar na malha do gel de agarose, formando 

uma banda evidente; quando complexado, o tamanho da molécula impede a entrada 

no gel, deixando a amostra retida no poço de aplicação (SHEN et al., 2011). O PEI 

25K sozinho já é capaz de retardar a migração do siRNA, como relatado por SHEN 

et al. (2011), o PEI 25K é capaz de complexar o siRNA mesmo em baixas 

proporções (2 de PEI:1 siRNA). Como apresentado pelas Figuras 22 e 23, no 

presente trabalho, todas as dispersões foram capazes de complexar o siRNA 10 µM. 

Resultados semelhantes foram encontrados em outros trabalhos, Takahashi, 

Wang e Grainger (2010) e Tran e colaboradores (2008) também obtiveram uma 

complexação eficiente do siRNA mesmo em baixas concentrações de PEI (em gel 

de agarose 2%). A maior proporção de PEI no sistema contendo AO foi capaz de 

balancear a carga negativa do AO, garantindo a complexação do siRNA. 

 

 

4.5 Estudo de Viabilidade Celular – MTT 
 

 

 A viabilidade celular foi analisada por meio do ensaio colorimétrico 

quantitativo MTT. O MTT detecta a sobrevivência e proliferação celular através da 

capacidade da célula em transformar o sal amarelo tetrazólico, solúvel em água, em 

cristais púrpuras de formazan. A metabolização do sal ocorre somente em células 
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viáveis, pela enzima succinil-desidrogenase mitocondrial. O decréscimo da redução 

do MTT indica dano celular. As principais vantagens desse ensaio colorimétrico são 

sua rapidez, precisão e ausência do uso de radioisótopos (ABE; MATSUKI, 2000; 

MOSMANN, 1983). 

 Os resultados obtidos com os ensaios de MTT foram determinados em função 

de um controle (células que não receberam tratamento algum). A viabilidade celular 

foi analisada como uma resposta à concentração de vitamina E TPGS incorporadas 

ao sistema MO/PEI/FA (estabilizados por 24 horas - Figura 24 - ou sete dias, Figura 

25) e ao sistema MO/AO/PEI/FA (estabilizados por 24 horas - Figura 26). 

 

Figura 24: Efeito do sistema MO/PEI/FA incorporados com diferentes porcentagens de vitamina E 
TPGS na viabilidade celular de fibroblastos da linhagem L929. Os resultados representam a média de 
seis determinações + E. P.M. Análise estatística realizada pelo teste não paramétrico de Newman-
Keuls, ***p < 0,001 em relação ao controle  (células sem tratamento), **p < 0,01 em relação ao 
controle (células sem tratamento). 

 

 Quando somente uma solução de PEI é administrada (Figura 24 - 2° coluna), 

a viabilidade celular foi de 42,3% + 2,6. Esta baixa viabilidade pode estar associada 

à carga apresentada pelo PEI, pois quanto maior a carga, mais tóxico o composto, 

sendo que a sensibilidade é um parâmetro celular específico (LV et al., 2006). A alta 

citotoxicidade do PEI é condizente com dados da literatura (SHEN et al., 2011; 

TRAN et al., 2008). 

Quando a viabilidade celular da solução de vitamina E TPGS foi analisada 

(Figura 24), observou-se uma relação inversamente proporcional entre a 

concentração de vitamina E TPGS e este parâmetro. A solução de vitamina E TPGS 

0,7% apresentou uma viabilidade celular de 65,4% + 5,4 - a qual foi reduzida para 

27,2% + 6,1 quando a concentração aumentou para 5%. A vitamina E TPGS possui 
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potencial zeta neutro, portanto, não é a razão de cargas que reduz a viabilidade 

celular. A redução de viabilidade deve estar associada ao aumento da dose 

administrada, uma vez que outros autores, como Chen e colaboradores (2011), 

relatam que até 100 µmol/L a vitamina E TPGS não é citotóxica. 

A Figura 24 ainda permite observar que a incorporação de diferentes 

concentrações de vitamina E TPGS ao sistema MO/PEI/FA não estabelece uma 

relação de proporcionalidade com a viabilidade celular. Isto pode ser explicado pelo 

arranjo da estrutura do cristal apresentado por cada proporção. Entretanto, quando 

comparadas ao controle, todas as formulações reduziram significativamente a 

viabilidade celular.  

Embora o sistema MO/PEI/vitamina E TPGFS/FA tenha reduzido a viabilidade 

celular, a incorporação de vitamina E TPGS ao sistema MO/PEI/FA proporcionou um 

aumento significativo de sua viabilidade celular. A viabilidade celular do sistema 

MO/PEI/FA foi de 43,4% + 21,1, e foi aumentada para 72,3% + 8,46 - com a 

incorporação de 1% de vitamina E TPGS. A viabilidade celular do sistema 

MO/PEI/FA foi comparada estatisticamente à viabilidade celular apresentada pela 

solução de vitamina E TPGS 2,5% (35,8% + 4,89) e a solução de PEI 0,4% (42,3% + 

2,64). 

Após sete dias de repouso, as características físico-quimicas do sistema 

MO/PEI/vitamina E TPGS/FA ficaram melhores, como vimos anteriormente, mas, o 

mesmo não se aplica para a viabilidade celular (Figura 25). 

 

Figura 25: Efeito do sistema MO/PEI/FA incorporados com diferentes porcentagens de vitamina E 
TPGS (estabilizados por 7 dias) na viabilidade celular de fibroblastos da linhagem L929. Os 
resultados representam a média de seis determinações + E. P.M. Análise estatística realizada pelo 
teste não paramétrico de Newman-Keuls, ***p < 0,001 em relação ao controle (células sem 
tratamento). 
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 Como ocorrido com o sistema MO/PEI/vitamina E TPGS/FA, estabilizados por 

24 horas, após sete dias de estabilização, também não foi estabelecido uma 

realação de proporcionalidade entre a porcentagem de vitamina E TPGS 

incorporada ao sistema e a viabilidade celular resultante.  

Nas concentrações de 0,25; 0,5; 1,5; 2 e 3,5% de vitamina E TPGS 

incorporada ao sistema, a viabilidade celular das dispersões, estabilizadas por 24 

horas ou sete dias, foram estatisticamente semelhantes. Para a dispersão do 

sistema MO/PEI/FA, a estabilização de  sete dias promoveu um aumento da 

viabilidade de 43,4% + 21,1 para 63,6% + 4,43, quando comparado ao sistema 

estabilizado por 24 horas. 

 O aumento da viabilidade após sete dias de estabilização também ocorreu 

para as formulações que tiveram 3 e 4,5% de vitamina E TPGS incorporada ao 

sistema MO/PEI/FA.  

 Após sete dias, as formulações que apresentaram uma redução na viabilidade 

celular também apresentaram anisotropia ao microscópio de luz polarizada. A 

formulação que mais reduziu a viabilidade celular foi a que teve 2,5% de vitamina E 

TPGS incorporada ao sistema, passando de 78,8% + 4,4 para 19,8% + 2,0. Esta 

formulação não apresentou birrefringência na microscopia de luz polarizada em 24 

horas de estabilização, mas apresentou anisotropia após sete dias. Esta alteração 

de viabilidade celular evidencia a participação da vitamina E TPGS na agregação da 

fase líquido cristalina. 

 Quando o sistema é composto somente por MO e PEI, a viabilidade celular 

aumenta após a estabilização. Este fato pode estar associado a uma melhor 

integração dos grupamento protonáveis do polímero à cadeia lipofílica da MO, o que 

reduz a disponibilidade de cargas do sistema, aumentando a viabilidade celular. O 

aumento da viabilidade celular, por estabilização da carga, após o período de 

estabilização do sistema, segue o mesmo princípio do aumento de viabilidade ao 

incorporar PEI em um sistema de liberação. Como analisado na caracterização do 

gel de cristal líquido formado, a incorporação de vitamina E TPGS ao sistema altera 

a ordenação. Dessa forma, a interação dos grupamentos polares da vitamina E 

TPGS a MO, pode resultar em uma maior disponibilização dos grupamentos 

presentes no PEI, o que reduz a viabilidade celular.  

 Os sistemas formados por MO/vitamina E TPGS/FA (Figura 25) possuem 

uma viabilidade celular maior do que a mesma concentração de vitamina E TPGS 
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em solução (Figura 24). Esta viabilidade também mantêm a relação inversamente 

proporcional com a concentração administrada.  

 

Tabela 2: Viabilidade Celular dos sistemas com diferentes concentrações de 
vitamina E TPGS 
 

      Viabilidade Celular (%) 

% de TPGS Solução MO/TPGS/FA 
24 horas 

MO/TPGS/FA 
7 dias 

0,70 65,54 + 5,39 52,24 + 16,7 121,1 + 7,80 
2,5 35,81 + 4,89 30,59 + 10,4 66,70 + 9,34 
5,0 27,19 + 6,12 22,24 + 12,6 21,37 + 4,03 

 

 Conforme demonstrado na Tabela 2, a viabilidade celular do sistema 

MO/TPGS/FA, após sete dias de estabilização, foi maior do que a apresentada pela 

solução de vitamina E TPGS. Entretanto, quando o sistema ainda não está formado 

(24 horas) a viabilidade celular não foi estatisticamente diferente. Portanto, evidencia 

a dependência do tempo nas formulações contendo vitamina E TPGS. 

 Dessa forma, este resultado reforça que a alteração da viabilidade celular do 

sistema MO/PEI/vitamina E TPGS/FA, após sete dias, ocorre devido a estabilização 

da vitamina E TPGS e a interação da mesma com o PEI. 

 

Figura 26: Efeito do sistema MO/AO/PEI/FA incorporados com diferentes porcentagens de vitamina E 
TPGS na viabilidade celular de fibroblastos da linhagem L929. Os resultados representam a média de 
seis determinações + E. P.M. Análise estatística realizada pelo teste não paramétrico de Newman-
Keuls, ***p < 0,001 em relação ao controle (células sem tratamento), **p < 0,01 em relação ao 
controle (células sem tratamento), *p > 0,05 em relação ao controle (células sem tratamento). 

 

 Como observado na Figura 26, a viabilidade celular do sistema 

MO/AO/PEI/vitamina E TPGS/FA foi maior do que quando vitamina E TPGS foi 

incorporada ao sistema MO/PEI/FA (Figura 25). Quando 1% de vitamina E TPGS é 
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incoporada ao sistema MO/PEI/FA, a viabilidade celular foi de 72,37% + 8,46, já 

quando a mesma concentração de vitamina é incorporada ao sistema com AO, a 

viabilidade celular aumenta para 88,65% + 4,30. 

 Esta maior viabilidade celular pode ser proveniente da presença do AO no 

sistema. O valor de viabilidade celular apresentado pelo sistema MO/PEI/FA (após 

24 horas de estabilização) foi de 43,4% + 21,1. Já a viabilidade celular do sistema 

MO/AO/PEI/FA (8:2:1:89)  foi de 136,6% + 13,7 . Analisando somente a concetração 

de MO/PEI presentes nos dois sistemas, este resultado seria contraditório, uma vez 

que o segundo sistema possui uma concetração maior de PEI. Apesar de ser um 

composto lipofílico, o AO possui um residual de carga negativa, assim, interage com 

PEI presente na formulação, reduzindo a toxicidade celular.  

O sistema MO/AO/PEI/FA e o mesmo sistema incorporado de 1,5% de 

vitamina E TPGS estimularam o crescimento celular (136,6% + 13,7 e 128,8% + 6,58 

– respectivamente), sendo que não houve diferença significativa entre as duas 

formulações.  

 No sistema contendo AO, em maiores concentrações de vitamina E TPGS, 

ocorreu uma redução da viabilidade celular, estabelendo uma relação inversamente 

proporcional. Esta proporcionalidade não foi observada nos sistemas sem o AO. 

Considerando que a composição de cada sistema é fixa, o que altera é a 

concentração de vitamina E TPGS, a redução de viabilidade celular está diretamente 

ligada ao aumento de vitamina E TPGS. A explicação para a viabilidade celular do 

sistema MO/AO/PEI/FA, acrescido de diferentes concentrações de vitamina E TPGS, 

é a mesma da discutida para a caracterização microscópica do gel formado pelo 

sistema, podendo ser analisadas de forma complementar. A interação do AO com o 

PEI, devido a atração eletrostática, forma fase líquido cristalina imediata e, confere 

maior viabilidade celular por estabilização das cargas. Ao aumentar a concentração 

de vitamina E TPGS, os grupamentos polares desta vitamina interagem com o AO, o 

que desestabiliza a interação entre o AO e o PEI, aumentando a exposição dos 

grupamentos irritantes do PEI, o que reduz a viabilidade celular e altera a fase de 

ordenação do sistema líquido cristalino (observado na microscopia de luz 

polarizada). 
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Figura 27: Efeito dos sistemas contendo MO incorporados com 1% de vitamina E TPGS na 
viabilidade celular de fibroblastos da linhagem L929. Os resultados representam a média de seis 
determinações + E. P.M. Análise estatística realizada pelo teste não paramétrico de Newman-Keuls, 
em relação ao controle (células sem tratamento). 

 

 A formação do sistema líquido cristalino foi capaz de proteger a célula contra 

os efeitos tóxicos dos componentes da formulação. Como pode ser observado na 

Figura 27, a solução de 0,4% de PEI com 1% de vitamina E TPGS apresentou uma 

vialibidade celular de 42,7% + 7,21; sendo que esta viabilidade aumentou para 

72,3% + 8,46 quando foi acrescentado MO, tendo, desta maneira, um sistema 

ordenado. O mesmo ocorre para o sistema composto por MO/AO/PEI/FA 

incorporado com 1% de vitamina E TPGS. Ao analisar a viabilidade celular da 

solução de AO/PEI/vitamina E TPGS e do sistema MO/AO/PEI/vitamina E TPGS/FA, 

nas mesmas proporções, a viablidade celular dos componentes em solução é 72,0% 

+ 12,7, enquanto que no sistema ordenado, contendo MO, a viablidade celular 

aumentou para 88,6% + 4,30. Logo, a formação de um sistema ordenado foi 

importante também para aumentar a segurança do sistema administrado. 

 

 

4.6 Seleção das nanodispersões 
 

 

Baseado nos estudos de viabilidade celular realizou-se uma seleção das 

formulações viáveis, tendo como base, além da viabilidade celular, suas 

características físico-químicas.  
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 Assim, as nanodispersões selecionadas foram o sistema MO/PEI (10:0,4) 

contendo 1 e 4% de vitamina E TPGS; este sistema após sete dias de repouso para 

as formulações contendo 0,5; 1; 2 e 4% de vitamina E TPGS e o sistema 

MO/AO/PEI (8:2:1) contendo 1% de vitamina E TPGS. Todos os sistemas 

selecionados encontram-se em excesso de água. Estas nanodispersões foram 

analisadas em difração de raios X a baixo ângulo e testadas nos experimentos in 

vitro de transfecção e penetração cutânea. 

 As características das formulações escolhidas estão representadas na Tabela 

3. 
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Tabela 3: Características das formulações selecionadas 
 

Formulação 
Característica 
Macroscópica 

Característica 
Microscópica 

 
Tamanho (nm) 

 
PdI 

Viabili
dade 

Celular  

 gel dispersão   siRNA  siRNA (%) 

MO/PEI/ 
TPGS 

(10:0,4:1) 

Branco Branca 

 

278,4 
+ 

22,7 

227,3 
+ 

9,74 

0,29 
+ 

0,08 

0,20 
+ 

0,02 

72,3 
+ 

8,46 

MO/PEI/ 
TPGS 

(10:0,4:4) 

Branco 
fluído 

Translúci-
da 

 

 
193,3 

+ 
12,0 

 
154,3 

+ 
2,80 

 
0,28 

+ 
0,04 

 
0,13 

+ 
0,01 

 
72,0 

+ 
4,77 

MO/PEI/ 
TPGS 

(10:0,4: 
0,5) 7d 

Branco Branca 

 

 
134,5 

+ 
11,5 

 
130,5 

+ 
14,7 

 
0,10 

+ 
0,01 

 

 
0,11 

+ 
0,01 

 
58,9 

+ 
5,68 

MO/PEI/ 
TPGS 

(10:0,4:1) 
7d 

Branco Branca 

 

 
146,4 

+ 
8,80 

 
149,2 

+ 
20,7 

 
0,18 

+ 
0,02 

 
0,20 

+ 
0,01 

 
56,6 

+ 
6,19 

MO/PEI/ 
TPGS 

(10:0,4:2) 
7d 

Rígido 
Trans-
paren-

te 

Branca 

 

 
186,0 

+ 
3,07 

 
147,8 

+ 
23,8 

 
0,33 

+ 
0,07 

 
0,36 

+ 
0,02 

 
51,5 

+ 
3,82 

MO/PEI/ 
TPGS 

(10:0,4:4) 
7d 

Líquido Translúci-
da 

 

 
159,0 

+ 
24,8 

 
134,3 

+ 
16,9 

 
0,18 

+ 
0,01 

 
0,14 

+ 
0,03 

 
59,6 

+ 
2,48 

MO/AO/PEI
/ TPGS 

(10:2:1:1) 

Branco 
fluído 

Branca 

 

 
148,9 

+ 
7,84 

 
152,4 

+ 
5,44 

 
0,25 

+ 
0,05 

 
0,24 

+ 
0,02 

 
88,6 

+ 
4,30 
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4.7 Difração de raios  X 
 

 

As nanodispersões escolhidas foram analisadas por difração de raios X a baixo 

ângulo. Através deste método de análise é possível determinar a estrutura interna 

das nanodispersões aquosas de cristais líquidos, determinando a distância repetitiva 

dentro da matéria (YAGHMUR; GLATTER, 2009). Além da estrutura líquido cristalina 

dos sistemas formados, a influência da incorporação de 10 µM de siRNA na 

estrutura líquido cristalina também foi analisada. 

A difração de raios X é baseada na interferência causada por um objeto no 

caminho de ondas eletromagnéticas. Quando as dimensões do objeto são 

comparáveis ao comprimento de onda da radiação, ocorre a difração. Os raios X 

possuem comprimento de onda comparável ao espaçamento entre grupamentos 

formadores dos cristais, por isso a técnica pode ser utilizada para identificação de 

fases líquido cristalinas (ATKINS, 1998). 

A Figura 28 mostra os difratogramas de raios X das nanodispersões 

selecionadas, dos sistemas MO/PEI/FA (com 24 horas e sete dias de estabilização) 

e MO/AO/PEI/FA, sem e com a adição de 10 µM de siRNA. 
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Figura 28: Difratogramas de raios X das nanodispersões dos sistemas MO/PEI/FA em 24 horas e 7 
dias e MO/AO/PEI/FA, sem e com a adição de 10 µM de siRNA. 
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A análise dos picos de reflexão forneceu as razões entre as distâncias 

interplanares e permitiu determinar o parâmetro de rede (a), bem como identificar o 

tipo de fase líquido-cristalina de cada nanodispersão, conforme apresentado na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4: Dados obtidos através da difração de raios X a baixo ângulo das 
nanodispersões dos sistemas MO/PEI/FA e MO/AO/PEI/FA incorporados com 
diferentes concentrações de vitamina E TPGS e com siRNA 10 µM. 
 

Amostra q 
(nm-1) 

d 
(nm) 

Razão Parâmetro de 
rede (nm) 

Estrutura 

 
MO/PEI/TPGS (1%)/FA 

0,6873 
0,9741 
1,192 

9,142 
6,450 
5,271 

1:1 
1:√2 
1:√3 

aC = 9,122 
+ 

0,025 

Cúbica 
Cúbica 
Cúbica 

MO/PEI/TPGS (1%)/FA 
+ 

siRNA 10 µM 

0,6873 
0,9694 
1,196 

9,142 
6,481 
5,250 

1:1 
1:√2 
1:√3 

aC = 9,125 
+ 

0,026 

Cúbica 
Cúbica 
Cúbica 

MO/PEI/ TPGS (4%)/FA 0,3025 
0,6364 

20,77 
9,874 

1:1 
1:2 

aL = 20,26 + 
0,72 

Lamelar 
Lamelar 

MO/PEI/TPGS 
(0,5%)/FA 

7d 

1,136 
1,951 
2,256 

5,529 
3,219 
2,784 

1:1 
1:√2 
1:√4 

aH = 6,419 
+ 

0,030 

Hexagonal 
Hexagonal 
Hexagonal 

MO/PEI/TPGS 
(0,5%)/FA – 7d 
 + siRNA 10 µM 

1,132 
1,955 
2,256 

5,552 
3,213 
2,785 

1:1 
1:√2 
1:√4 

aH = 6,423 
+ 

0,010 

Hexagonal 
Hexagonal 
Hexagonal 

MO/PEI/ TPGS (1%)/FA  
7d 

0,6458 
0,9005 
1,104 

9,730 
6,978 
5,690 

1:1 
1:√2 
1:√3 

aC = 9,808 
+ 

0,068 

Cúbica 
Cúbica 
Cúbica 

MO/PEI/ TPGS (1%)/FA  
7d 

+ siRNA 10 µM 

0,6461 
0,8978 
1,110 

9,724 
9,868 
9,803 

1:1 
1:√2 
1:√3 

aC = 9,799 
+ 

0,072 

Cúbica 
Cúbica 
Cúbica 

MO/PEI/TPGS (2%)/FA  
7d 

0,5901 
0,8174 
1,002 

10,65 
7,687 
6,268 

1:1 
1:√2 
1:√3 

aC = 10,78 
+ 

0,12 

Cúbica 
Cúbica 
Cúbica 

MO/PEI/TPGS (2%)/FA  
7d 

+ siRNA 10 µM 

0,5901 
0,8119 
1,006 

10,65 
7,739 
6,244 

1:1 
1:√2 
1:√3 

aC = 10,79 
+ 

0,13 

Cúbica 
Cúbica 
Cúbica 

MO/AO/PEI/TPGS 
(1%)/FA 

1,330 
2,654 

4,722 
2,367 

1:1 
1:2 

aL = 4,728 + 
0,0088 

Lamelar 
Lamelar 

MO/AO/PEI/TPGS 
(1%)/FA 

+ siRNA 10 µM 

1,347 
2,673 

4,664 
2,350 

1:1 
1:2 

aL = 4,682 
+ 

0,026 

Lamelar 
Lamelar 

aL: média do parâmetro de rede da estrutura lamelar 
aH: média do parâmetro de rede da estrutura hexagonal 
aC: média do parâmetro de rede da estrutura cébica 
q: vetor de espalhamento 
d: distâncias interplanares 
Resultados representados como média + E.P.M. 
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 A indexação dos picos de reflexão obtidos, caracterizou a nanodispersão 

composta por MO/PEI/FA, incorporada com 0,5% de vitamina E TPGS, após sete 

dias de estabilização, como fase hexagonal. A caracterização como fase hexagonal 

confirma a fase obtida por microscopia de luz polarizada. O sistema não possui o 

parâmetro de rede alterado após a adição de siRNA, uma vez que a diferença na 

média do parâmetro de rede está dento do desvio padrão (Figura 29).  

 

Figura 29: Parâmetro de rede da formulação MO/PEI/vitamina E TPGS (10:0,4:0,5)/FA – após 7 dias 
de estabilização, com e sem a adição de 10 µM de siRNA. 

 

 Quando o sistema MO/PEI (10:0,4)/FA é incorporado de vitamina E TPGS nas 

proporções de 1% (após 24 horas e sete dias de estabilização) e 2%, a difração 

classifica o sistema como fase cúbica (D-type, Pn3m). Entretanto, na microscopia de 

luz polarizada estas formulações apresentaram anisotropia de forma heterogênea. 

Ao observarmos os difratogramas (Figura 28) pode-se verificar picos mais 

largos, o que pode sugerir a coexistência de fase. Além disso, após sete dias de 

estabilização, o desvio do parâmetro de rede foi maior, o que também sugere a 

coexistência de fases. A possibilidade de a fase cúbica coexistir com outra fase, sem 

ser detectada por difração de raios X, é relatada por autores como Caboi e 

colaboradores (2001). Para afirmar a presença de mais uma fase, deve-se realizar 

uma modelagem matemática para visualizar picos sobrepostos. Estas fases podem 

ser fases cúbicas com pequenos domínios estruturados. Nestas formulações o 

parâmetro de rede também não foi alterado pela adição de 10 µM de siRNA. 
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 As formulações de MO/PEI (10:0,4)/FA incorporadas com 4% de vitamina E 

TPGS, com 24 horas ou após sete dias de estabilização, apresentaram picos 

alargados, com parâmetro de rede de fase lamelar. Contudo, os picos alargados 

tornaram a determinação do máximo do pico imprecisa, o que indica uma estrutura 

líquido-cristalina mais desordenada. Em ambos os casos a pequena estruturação de 

fase líquido-cristalina foi perdida após a incorporação de siRNA. 

 No sistema composto por MO/AO/PEI (8:2:1)/FA, após a incorporação de 1% 

de vitamina E TPGS, o sistema se ordena em uma estrutura lamelar. Com a adição 

de 10 µM de siRNA o parâmetro de rede foi reduzido. 

 O parâmetro de rede de uma fase líquido cristalina é a medida da distância 

entre as micelas, portanto, fornece informações úteis em relação a sua estrutura 

interna (AMAR-YULI et al., 2007). Mudanças no parâmetro de rede indicam 

mudanças na estrutura do cristal. Estas mudanças podem ser ocasionadas por 

hidratação da estrutura ou presença de moléculas hidrofílicas nos domínios 

aquosos; ou ainda a presença de moléculas anfifílicas entre os grupamentos polares 

e apolares das micelas (AMAR-YULI et al., 2007, AMAR-YULI; ASERIN; GARTI, 

2008; LIBSTER et al., 2007). Dessa forma, um aumento do parâmetro de rede 

sugere que moléculas adicionadas ao sistema estejam localizadas no interior da 

estrutura líquido cristalina, enquanto a redução do parâmetro de rede sugere a perda 

do conteúdo aquoso presente nos domínios do sistema (AMAR-YULI et al., 2007). 

 Como a adição de siRNA não alterou o parâmetro de rede das formas 

hexagonal e cúbica, sugere que a molécula foi adsorvida na superfície das partículas 

(LIBSTER et al., 2007). Já no sistema MO/AO/PEI/vitamina E TPGS (8:2:1:1)/FA a 

adição de siRNA promoveu uma pequena redução do parâmetro de rede. A fase 

lamelar é uma estrutura unidimensional paralela, na forma de bicamadas. O 

grupamento polar dos componentes desta fase é o que fica na parte externa. Sendo 

o siRNA uma molécula hidrofílica e carregada negativamente, ela deve estar 

localizada entre os grupamentos polares, aproximando a estrutura e, com isso, 

reduzindo o parâmetro de rede (Figura 30). 
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Figura 30: Esquema representativo da diminuição do parâmetro de rede (a) após a incorporação de 
10 µM de siRNA  à nanodispersão MO/AO/PEI/vitamina E TPGS/FA. 

 

 

4.8  Estabilidade do siRNA complexado a nanodispersão 
 

 

A estabilidade do siRNA nas condições plasmáticas é outro aspecto importante 

a ser considerado na liberação in vivo (SHEN et al., 2011). O siRNA carrega uma 

sequência gênica específica e com uma potente habilidade de silenciamento. 

Entretanto, para desenvolver o seu potencial terapêutico o siRNA precisa entrar e 

ser liberado no citoplasma celular (AL-ABD et al., 2009). Assim, devido à baixa 

estabilidade do siRNA em meio fisiológico e ao tamanho molecular, um sistema de 

liberação com potencial terapêutico precisa assegurar a integridade do siRNA. 

Embora o objetivo deste estudo seja a aplicação tópica, o que reduz a exposição do 

siRNA a enzimas catalíticas, a proteção do siRNA é desejável. 

 A estabilidade do complexo de siRNA/nanodispersão foi analisada utilizando 

dois testes simultaneamente: a competição do poliânion de heparina, e a 

estabilidade no FBS. 
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Figura 31: Liberação do siRNA complexado a nanodispersão utilizando 30% de heparina sódica por 
1 hora a 37°C. 

 

A heparina sódica foi adicionada para induzir a descomplexação do siRNA, 

uma vez que sua característica de poliânion compete com o siRNA (que possui 

característica aniônica menor) pela ligação à nanodispersão (AL-ABD et al., 2009; 

SHEN et al., 2011). O siRNA liberado do complexo é dependente da concentração 

de heparina utilizada. Ao neutralizar o núcleo catiônico do PEI (o principal 

responsável pela complexação do siRNA), a heparina sódica libera o siRNA no gel 

de eletroforese (Figura 31) (AL-ABD et al., 2009). É interessante destacar que a 

heparina não promoveu a degradação do siRNA, o que pode ser observado na 

segunda banda da Figura 31. 

A segunda etapa para analisar a estabilidade do siRNA, quando complexado 

a nanodispersão, é o tratamento com FBS. O FBS é rico em enzimas de 

degradação, portanto, o siRNA livre irá ser degradado e nenhuma banda será 

visualizada no gel de agarose. Segundo Shen e colaboradores (2011) e Tran e 

colaboradores (2008), em duas horas o siRNA livre é degradado pelo FBS, 

entretanto, são necessárias 24 horas para degradar o siRNA complexado ao PEI 

25k. Dessa forma, o protocolo experimental utilizou o tempo de 24 horas para 

analisar se a nanodispersão era capaz de proteger o siRNA contra a degradação 

plasmática. 

A Figura 32 mostra que o siRNA livre, após tratamento com FBS, é 

degradado, portanto, nenhuma banda aparece no gel de agarose. Além disso, o 
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tratamento com FBS não interfere na análise das nanodispersões, uma vez que 

nenhuma banda resulta deste processo. 

 

Figura 32: Gel de agarose após tratamento das amostras com 25% de FBS por 24 horas, mantido a 
37°C. 

 

Na etapa final da análise de estabilidade do siRNA complexado a 

nanodispersão, as amostras foram tratadas por 24 horas com FBS, em banho 

termostatizado a 37°C. Assim, todo o siRNA livre é degradado (2° poço da figura 

32). Logo, em formulações que não são capazes de proteger o siRNA, ocorrerá 

degradação do mesmo. O siRNA protegido pela nanodispersão não irá sofrer 

degradação. Após este processo, foi adicionado 30% de solução de heparina sódica, 

o que irá desorganizar a nanodispersão, promovendo a liberação do siRNA. Dessa 

forma, as nanodispersões que garantem a estabilidade do siRNA irá liberá-lo, 

íntegro, e o mesmo formará uma banda no gel de agarose. 
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Figura 33: Gel de agarose das nanodispersões complexadas com siRNA após tratamento com 25% 
de FBS, por 24 h (37°C) + 30% de heparina, por 1h (37°C). 

 

 Conforme se observa na Figura 33, o siRNA livre foi degradado, não 

apresentando nenhuma banda (poço 2). Ao testar a vitamina E TPGS e a vitamina E 

TPGS + PEI (poços 3 e 4 da Figura 33), podemos observar que a banda do siRNA 

é muito sutil, demonstrando a degradação do siRNA após tratamento por 24 horas 

com FBS, o mesmo verificado por Shen e colaborados (2011). Nos poços 9 e 12 a 

banda correspondente ao siRNA também é muito clara, o que indica degradação. 

Estes poços possuem o sistema MO/PEI (10:0,4) incorporado de 4% de vitamina E 

TPGS, com estabilização de sete dias e 24 horas, respectivamente; estas duas 

formulações perderam suas estruturas líquido-cristalinas ao terem o siRNA 

incorporado. Dessa forma, pode-se afirmar que a ordenação da estrutura é 

importante na manutenção da estabilidade do siRNA, uma vez que as demais 

formulações, as quais mantêm a ordem do sistema após a incorporação do siRNA, 

são capazes de protegê-lo da degradação do FBS, possibilitando a visualização de 

bandas no gel de agarose. 
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4.9 Estabilidade 
 

 

Foi acompanhado o comportamento do gel formado para o sistema MO/PEI/FA 

no decorrer do tempo. A Figura 34 representa a análise microscópica da a 

formulação incorporada com 1% de vitamina E TPGS. 

 

 

Figura 34: Fotomicrografias obtidas utilizando microscopia de luz polarizada. Análise do sistema 
MO/PEI/FA contendo 1% de vitamina E TPGS em diferentes tempos: (A) 24 horas; (B) 7 dias; (C) 14 
dias (D) 21 dias . Temperatura 25°C, objetiva 10X. 

 

 O sistema formado apresentou aspecto macroscópico, de gel, que 

permaneceu estável até o tempo de análise de 21 dias. A análise microscópica 

mostra que a birrefringência aumenta em uma semana, e que não é perdida no 

decorrer de 21 dias. O aumento da birrefringência pode significar uma fase 

hexagonal mais homogênea. Este resultado é similar ao relatado por Caboi e 

colaboradores (2001), que observaram uma fase mais homogênea em um sistema 

de MO/água, independente da adição de outro composto, após 20 dias. Caboi relata 

que o sistema tende a formação de uma fase hexagonal estável no decorrer do 

tempo. Pela análise de raios X a maioria das nanodispersões possuem fase cúbica 

com pequenos domínios estruturados. Esperar um tempo maior antes da dispersão 

do gel pode ser um fator positivo quanto a homogeneidade do sistema. 
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4.10  Transfecção Celular in vitro 
 

 

O presente estudo possui por objetivo verificar a entrada de siRNA na célula, o 

que aumenta sua eficácia. A capacidade das nanodispersões em aumentar a 

capitação do siRNA foi avaliada in vitro pela transfecção celular.  

Ao administrar uma formulação contendo siRNA, além de garantir que o 

siRNA esteja complexado com a formulação, e protegido de degradação externa, 

também é necessário que o sistema empregado aumente a sua permeabilidade na 

célula (LIN et al., 2011; TRAN et al., 2008). 

Segundo Lin e colaboradores (2011), que testaram a liberação de siRNA em 

tumores in vivo, o uso de compostos catiônicos são efetivos como agentes de 

transfecção para a liberação in vitro de ácidos nucléicos. 

A Figura 35 mostra as imagens, obtidas por microscopia de fluorescência, do 

cultivo celular após tratamento com o siRNA marcado. 

 



74 
Resultados e Discussões 

 

 



75 
Resultados e Discussões 

 

 O filtro utilizado (FS46) permitiu a visualização da fluorescência do marcador 

FAM utilizado neste estudo. O FAM possui uma excitação no comprimento de onda 

de 492 nm, e emite a fluorescência na intensidade máxima em 517 nm. Assim, ao 

utilizar estes comprimentos na microscopia de fluorescência, é possível visualizar 

onde o marcador se encontra. 

 Como dito anteriormente, a maior limitação para o uso de siRNA, tanto in vitro 

como in vivo, é a incapacidade desta molécula livre em difundir-se passivamente 

através das membranas celulares, devido a alta carga aniônica do grupamento 

fosfato e, consequentemente, a repulsão eletrostática da superfície da membrana 

celular também aniônica (REISCHL; ZIMMER, 2009). Dessa forma, o siRNA-FAM 

livre (solução aquosa de siRNA-FAM) não foi detectado no interior celular (Figura 

35). 

Entretanto, quando o PEI está presente em solução, a eficiência de 

transfecção é alta (AL-ABD et al., 2009; SHEN et al., 2011). O fator limitante da 

utilização somente do PEI como agente carreador do siRNA é a sua elevada 

toxicidade. Quando comparamos a transfecção do siRNA-FAM complexado com 

PEI, ou complexado com PEI + vitamina E TPGS (0,4:1), não foi observada difrença 

visualmente. Esta igualdade de transfecção pode significar que o PEI é o único 

responsável pela interiorização do siRNA, não alterando a proporção de PEI, não 

houve alteração na taxa de transfecção. Dessa forma, o uso de vitamina E TPGS em 

solução não resultou em melhorias na transfecção celular in vitro.  

Contudo, a observação da transfecção do sistema MO/PEI (10:0,4), 

incorporado de diferentes concentrações de vitamina E TPGS, permitiu concluir que 

a estabilização da formulação por sete dias aumentou a transfecção celular. A taxa 

de transfecção dos sistemas analisados (estabilizados por sete dias) foi bem 

semelhantes entre si, o que impediu uma escala de graduação da transfecção 

visualmente. 

 A diferença importante foi a incapacidade de transfecção resultante do 

sistema MO/PEI (10:0,4)  incorporado com 4% de vitamina E TPGS, tanto após 24 

horas, como após dias dias de estabilização. Este sistema foi caracterizado como o 

mais desordenado na difração de raios X, perdendo totalmente a organização após 

a incorporação de siRNA. O PEI presente na formulação não foi capaz de promover 

a transfecção isoladamente. Dessa forma, a baixa transfecção apresentada ressalta 
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a importância da nanodispersão de cristal líquido como carreador e facilitador na 

entrada do siRNA na célula. 

 O sistema composto por MO/AO/PEI (8:2:1), incorporado de 1% de vitamina E 

TPGS foi o que apresentou melhor resultado. Este resultado apresentado pode ter 

duas explicações. Por um lado, o sistema contendo AO possui um número de 

constituintes maior, sendo composto por três substâncias que promovem a absorção 

pela alteração da permeabilidade da membrana celular (MO, AO e vitamina E 

TPGS). O AO sozinho é um eficiente promotor de absorção, aumentando a 

permeabilidade por ligar-se ao cálcio constituinte das pontes interleculares 

(QUELUZ; DEFAVERI; EL-FAKHOURI, 1997). Além disso, a concentração de PEI 

neste sistema é maior, o que pode favorecer a internalização celular. Assim, a 

quantidade de siRNA incorporado pela célula pode ser resultado da variação da 

composição da formulação carreadora (RICHTER; KEIPERT, 2004). Por outro lado, 

a variação nos componentes dos sistemas possibilitou a formação de uma 

ordenação diferente das demais formulações analisadas. O sistema composto por 

MO/AO/PEI (8:2:1), incorporado com 1% de vitamina E TPGS foi o único sistema 

analisado que apresentou fase lamelar. Segundo alguns autores, apesar da 

constituição mais simples, a similaridade da fase lamelar com a membrana lipídica 

intercelular facilita a permeação (BARAUSKAS et al., 2010; BRUNO, 2011; HO et al., 

1996; MAKAI, et al. 2003). Neste sentido, Luzzati e Husson (1962), afirmam que, 

quando o sistema administrado possui propriedades semelhantes ao sistema 

assumido pela lipoproteína em água (lamelar), pode gerar uma mudança na seleção 

da permeabilidade, desenvolvendo um papel importante no mecanismo biológico 

para aumentar a permeabilidade da membrana, o que explica a alta taxa de 

transfecção do sistema MO/AO/PEI/vitamina E TPGS (8:2:1:1)/FA. 

 Outro fator importante decorrente da análise de transfecção celular, foi a 

capacidade dos sistemas carreadores testados em promover a captação celular do 

siRNA, mesmo sendo sistemas com potencial neutro de carga. 

Com a visualização das células no microscópio, foi possível observar que, 

após o tratamento das células com a nanodispersão, a morfologia celular é alterada 

(Figura 36). 
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Figura 36: Característica microscópica da linhagem celular L929 após tratamento com diferentes 
compostos. Objetiva 20x. 

 

 A morfologia característica da linhagem celular utilizada pode ser observada 

na imagem A da Figura 36. Os fibroblastos são células fusiformes, com núcleo 

central e típicos prolongamentos citoplasmáticos. Após tratamento, por 24 horas, 

com as formulações do sistema MO/PEI/vitamina E TPGS (exemplificado na figura 

por MO/PEI/vitamina E TPGS (10:0,4:2), estabilizada por sete dias) a morfologia 

celular se altera (Imagem B Figura 36). É possível visualizar células esféricas. A 

refringência apresentada na imagem indica a viabilidade celular, mas a célula 

poderia estar caminhando para a morte celular. O tratamento com o sistema 

MO/AO/PEI (8:2:1), incorporado com 1% de vitamina E TPGS, também alterou a 

morfologia celular (Imagem C Figura 36). Entretanto, a mudança morfológica sofrida 

após o tratamento com o sistema contendo AO é menos pronunciada; ainda é 

possível observar os prolongamentos citoplasmáticos e o formato fusiforme, 

contudo, com um volume citoplasmático menor. 

 Dessa forma, é possível concluir que o AO possui um efeito protetor. Esta 

constatação está condizente com os resultados de viabilidade celular obtidos por 

nossos ensaios de MTT. 

 A fim de verificar se o estresse sofrido pela célula era reversível, após o 

tratamento celular com as formulações, as células foram lavadas com salina e 

deixadas em meio de cultura, nas condições ideais para o crescimento. O 

crescimento celular foi então acompanhado. Por meio desta análise foi possível 

verificar que o estresse celular, que leva a alteração morfológica, foi temporário. 

Retirado o fator de toxicidade celular, a célula voltou a crescer, entretanto, em um 

ritmo mais lento. Esta análise evidencia que as células estão viáveis após o contato 

com a nanodispersão. 
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4.11  Avaliação da penetração cutânea in vitro das nanodispersões 
líquido-cristalinas contendo siRNA-FAM 

 

 

 As nanodispersões testadas forneceram proteção ao siRNA contra a 

degradação enzimática, além de facilitar a internalização celular (em diferentes 

proporções), com grau de toxicidade menor. Dando sequência ao desenvolvimento 

farmacotécnico, os sistemas líquido-cristalinos selecionados foram avaliados quanto 

a sua capacidade de penetrar in vitro nas camadas de pele. Neste estudo utilizaram-

se cortes histológicos de pele de orelha suína após 12 horas de aplicação das 

nanodispersões contendo siRNA-FAM (Figura 37). 

 O desafio de carrear o siRNA é conseguir que uma molécula hidrofílica, de 

alto peso molecular (~13kDa) e com residual de carga negativa (~40 grupos 

fosfatos) consiga difundir-se através do EC, atingindo as demais camadas da pele 

(MANOHARAN, 2004; BRUNO, 2011). Assim, são necessários sistemas de 

liberação com a propriedade de facilitar a penetração de macromoléculas. 
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 Como utilizado na análise de transfecção celular, o fluoróforo conjugado ao 

siRNA permite visualizar a localização do siRNA, quando devidamente excitado. A 

localização do siRNA-FAM irá indicar se a nanodispersão testada foi capaz de 

promover a penetração deste oligonucleotídeo. 

 Os resultados obtidos, in vitro, após a penetração cutânea (Figura 37) estão 

de acordo com os resultados fornecidos pela transfecção celular (Figura 35). O 

siRNA livre em solução não foi capaz de penetrar nem nas camadas mais 

superficiais do EC. O uso de PEI isolado, assim como PEI e vitamina E TPGS 

complexados com o siRNA promoveu uma baixa penetração do siRNA nas camadas 

superficiais do EC. Na transfecção celular, o PEI isolado ou o PEI + vitamina E 

TPGS foram capazes de promover uma boa transfecção, chegando a ser superior do 

que as nanodispersões. Contudo, em um cultivo celular, a membrana plasmática é a 

única barreira a ser transposta para a internalização celular. Já na avaliação de 

penetração celular in vitro, a barreira conferida pelo EC, a ser transposta, é muito 

mais complexa. Neste caso, o tamanho nanométrico das nanodispersões, a proteção 

das cargas do siRNA e a desestruturação do EC pelos componentes com ação 

promotora de absorção cutânea foram fundamentais para uma penetração mais 

efetiva das nanodispersões testadas. 

 Dentre as nanodipersões do sistema MO/PEI (10:0,4)/FA, visualmente 

ocorreu uma diferença muito sutil entre as formulações estabilizadas por 24 horas 

daquelas estabilizadas por sete dias, quando concentrações iguais de vitamina E 

TPGS são comparadas.  

No sistema estabilizado por sete dias, ficou evidente a influência da vitamina 

E TPGS na penetração do siRNA-FAM. Ao incorporar 2% de vitamina E TPGS ao 

sistema (máxima concentração testada) o siRNA-FAM foi capaz de vencer a barreira 

do EC, atingindo as primeiras camadas da epiderme. Sendo o EC a grande barreira 

à aplicação tópica de ácidos nucléicos, uma vez vencida esta barreira, a difusão 

através das camadas da pele é facilitada (LO et al., 2012; SHAH et al., 2012; WANG 

et al., 2007). A vitamina E TPGS promove a difusão devido a alteração da estrutura 

do EC, isto ocorre devido a modificação de fenômenos de partição (deixa o EC mais 

lipofílico), além de reduzir a tensão interfacial, o que reduz a barreira do EC 

(GHOSH; MICHNIAK-KOHN, 2012; MA et al., 2010). 

O uso de menores concentrações de vitamina E TPGS, liberando o siRNA 

nas primeiras camadas do EC pode ser interessante no tratamento de desordens 
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superficiais, como o relatado por Thanik e colaboradores (2007), que utiliza um 

sistema de liberação matricial como forma de afetar a expressão gênica por uma 

terapia tópica, constituindo um fator terapêutico importante para condições 

caracterizadas por feridas abertas, como os tumores cutâneos, injúrias e disfunções 

de queimaduras.  

 O AO é uma fração endógena da membrana do EC, dessa forma, ao ser 

incorporado na formulação promove uma separação de fase na estrutura lamelar do 

EC, promovendo a absorção (ROWAT; KITSON; THEWALT, 2006). Assim, quando o 

AO é incorporado ao controle contendo PEI/vitamina E TPGS (1:1), ocorre uma 

penetração mais profunda e homogênea do siRNA-FAM. O sistema 

MO/AO/PEI/vitamina E TPGS (8:2:1:1)/FA foi o que obteve melhores resultados, 

possibilitando a liberação do siRNA-FAM nas camadas mais profundas da epiderme.  

O aumento da penetração pode ser decorrente de dois fatores interligados: a 

interação com a estrutura lamelar da membrana e a hidratação da pele. O veículo 

pode afetar o teor de umidade da pele através de um efeito oclusivo dos lipídios 

presentes na formulação, ou por meio do controle de distribuição da água. Este 

controle da distribuição é dependente da estrutura coloidal do veículo, e pode ser 

melhorada através do aumento da água presente na estrutura lamelar da pele, que 

pode servir como um reservatório de formulação para a hidratação controlada da 

pele (SAVÍC et al., 2007). Dessa forma, seja pela semelhança da fase lamelar à 

estrutura lipídica celular, o que possibilita a hidratação da pele, seja pela eficácia do 

AO em facilitar a liberação transdérmica de nanopartículas, este sistema torna-se 

promissor para o uso tópico. 

A vantagem de cada sistema irá depender do objetivo, a penetração do siRNA 

em camadas mais profundas da pele foi alcançada com o sistema lamelar contendo 

AO. Entretanto, a fase cúbica reversa formada pelo sistema MO/PEI/vitamina E 

TPGS (10:0,4:2)/FA permite uma liberação sustentada (SAGALOWICZ; 

MEZZENGA; LESER, 2006). 

Logo, os objetivos da liberação do siRNA foram alcançados. O siRNA foi 

complexado adequadamente aos sistemas de liberação propostos; estes sistemas 

foram capazes de aumentar a estabilidade do siRNA; apresentaram características 

biocompatíveis, sendo adequados à via de administração; as nanodispersões 

promoveram a captação celular e sua composição permite o escape endossomal. 
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Assim, os sistemas propostos mostraram-se promissores à terapia gênica com 

siRNA para aplicações tópica. 
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 Através das análises realizadas com os sistemas líquido-cristalinos, pode-se 

concluir que: 

 

  A microscopia de luz polarizada fornece um indicativo da fase líquido-

cristalina das formulações, podendo ser complementar à difração de raios X. 

Assim, a análise conjunta dos dados permite a melhor interpretação dos 

resultados. Além disso, a adição de siRNA às nanodispersões do sistema 

MO/PEI/FA, em diferentes concentrações de vitamina E TPGS, não alterou a 

ordenação das fases líquido-cristalinas bem estruturadas. O sistema 

MO/AO/PEI/vitamina E TPGS/FA possui um melhor empacotamento após a 

adição de siRNA. 

 As nanodispersões desenvolvidas (MO/PEI/FA e MO/AO/PEI/FA) 

apresentaram características físico-químicas muito diversas, após a 

incorporação com diferentes concentrações de vitamina E TPGS. Enquanto o 

tamanho médio e a polidispersividade das partículas foram menores e mais 

homogêneos, após 7 dias de estabilização, para o sistema MO/PEI/FA, a 

estabilização por um período maior, interferiu negativamente nas 

características físico-químicas do sistema com AO, aumentando a 

polidispersividade. 

  As dispersões testadas foram capazes de complexar o siRNA, uma vez que a 

quantidade de PEI em cada sistema não se altera. 

  Somente as nanodispersões com fase líquido-cristalina estáveis foram 

capazes de conferir estabilidade ao siRNA contra degradação enzimática em 

FBS, o que atesta a importância deste sistema de liberação tanto para 

administração tópica  como sistêmica, neste quesito. 

 A estabilidade do gel de cristal líquido é mantida pelo tempo analisado, 21 

dias, podendo ser utilizado para uma nova nanodispersão. 

  A transfecção proporcionada pelas nanodispersões, com fase estável, foi 

efetiva, mas não apresentaram vantagem significativa da proporcionada pelo 

PEI. 

  A utilização das nanodispersões de fase líquido-cristalina permitiu a 

penetração cutânea in vitro do siRNA-FAM (10 µM) nas camadas do estrato 

córneo em diferentes proporções. Neste modelo de penetração in vitro 
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(multicamadas), a vantagem das nanodispersões, frente aos controles, foi 

evidente. Foi obtida uma relação direta entre a concentração de vitamina E 

TPGS e a profundidade da penetração. Entre as nanodispersões estudadas, 

o sistema contendo AO foi o mais efetivo, possibilitando a penetração nas 

camadas mais profundas da pele, demonstrando a importância da presença 

deste promotor de absorção nos sistemas. 

 

 Tendo como base os resultados apresentados, conclui-se que as formulações 

de cristais líquidos desenvolvidas são sistemas de liberação de base 

nanotecnológica com potencial para o uso em terapia gênica com siRNA, permitindo 

o tratamento tópico de doenças cutâneas. 
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