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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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO1 
 

                                                           
1
 De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 10520 
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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 
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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 



11 
Introdução 

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).  
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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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 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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