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RESUMO 

Rosa, J. S. Carreador lipídico nanoestruturado multifuncional contendo 5-

fluorouracil e siRNA para tratamento de câncer de pele. 2019. 160p. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

O tratamento de câncer baseado em plataformas multifuncionais tem sido, de forma 

geral eficientes, pois tratam-se de terapias que atuam de forma simultânea em mais de 

uma das vias da patogênese no câncer. Neste sentido, a co-administração de fármacos 

antimetabólicos, tal como o 5-Fluorouracil (FU) e small interference RNA (siRNA) 

específicos para alvos do câncer, representam uma estratégia racional para o 

tratamento do câncer de pele. O 5FU é um fármaco que possui importante aplicação no 

tratamento tópico do câncer de pele. No entanto, sua baixa meia vida e altas toxicidades 

cutânea e sistêmica impede a adesão correta ao tratamento. Um dos grandes alvos para 

tratamentos de tumores, são as proteínas da família BCL-2, estas impedem que a 

cascata da apoptose se ative. Uma das maneiras mais eficazes para reduzir a super 

expressão de proteínas, é o uso de small interfering RNA (siRNA) específicos, que 

impedirão que o RNA mensageiro seja traduzido na proteína alvo. Entretanto, aspectos 

físico-químicos e biológicos do 5FU e de siRNA impedem uma adequada 

biodisponibilidade no tecido cutâneo após aplicação tópica. Desta forma, o 

desenvolvimento de sistemas nanoestruturados para a co-administração do 5FU e de 

siRNA específico para proteína BCL-2, representa uma alternativa para a redução dos 

efeitos adversos e o aumento da segurança terapêutica. Assim, o presente trabalho 

objetivou  desenvolver e caracterizar carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) para 

encapsular o 5FU e complexar com siRNA BCL-2, além de sua avaliação in vitro para 

perfis de liberação, permeação cutânea, retenção cutânea, bem como viabilidade e 

transfecção celular, além de ensaios ex vivo visando conhecer as características de 

interação com a pele humana, e por fim, avaliação da atividade antiproliferativa e 

apoptótica. Os resultados obtidos demonstram que o CLN desenvolvido possui 

diâmetros de partículas, índices de polidispersão e potencial zeta adequados para 

exercer sua função, se mostrou estável, além de ter encapsulado o 5FU e complexado 

com o siRNA de maneira eficiente. O CLN apresentou perfis de permeação e retenção 

cutânea in vitro promissoras para aplicação tópica dos agentes terapêuticos em 

questão. A viabilidade celular indicou que o CLN desenvolvido possui IC50 menores para 

as linhagens tumorais, além de apresentarem transfecção celular comparado com o 

controle Lipofectamina 2000®. Os ensaios ex vivo foram indispensáveis para entender 

o comportamento do CLN desenvolvido na pele humana e o mesmo impediu o estrato 

córneo de descamar, devido ao filme lipídico oclusivo que formou, sendo esta uma 

observação inédita no modelo hOSEC. Os ensaios de atividade, por ELISA, Western 

Blot e qRT-PCR se complementaram e apontaram que o CLN foi capaz de reduzir 

significativamente, a proliferação das linhagens tumorais e o RNAm para a proteína 

BCL-2. Estes resultados em conjunto cooperam entre si para que o CLN em questão 

seja considerado promissor para o tratamento tópico do câncer de pele. 

Palavras-chave: Co-delivery, Nanopartícula multifuncional, siRNA BCL-2, Terapia de 

silenciamento gênico, Câncer de pele não melanoma, Melanoma, Nanotecnologia.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A pele 

A pele é o maior órgão do corpo humano, representando cerca de 15% da 

massa total corporal, contendo uma superfície de em média 2 m2. As funções 

deste órgão são inúmeras, ressaltando a função de regulação da temperatura 

corporal, o controle da perda de água e temperatura através do suor, e a função 

de proteção contra agentes externos como microrganismos e radiações. A 

estrutura e condição da pele variam de acordo com o local do corpo, idade, etnia, 

gênero, índice de massa corporal (IMC) e a sua permeabilidade pode ser 

alterada de acordo com o grau de destruição da integridade do estrato córneo 

(EC), uso de substâncias que promovem a permeação entre outros 

(DĄBROWSKA; ROSSI, 2018).  

A pele possui três camadas principais, como pode-se observar na Figura 1-

A: epiderme, derme e hipoderme ou tecido subcutâneo. Além disso, estão 

presentes os apêndices ao longo das camadas, tais como, folículos pilosos e 

pelos, glândulas (LEMOS et al., 2018; NAFISI; MAIBACH, 2018; ROSA et al., 

2018).  

A camada mais externa da pele é a epiderme, importante para a função 

barreira que este tecido desempenha. A epiderme apresenta uma espessura 

média de 1 mm, mas pode variar de acordo com a parte do corpo, e esta pode 

ser dividida em duas subcamadas: o estrato córneo (EC) e a epiderme viável 

(EP) (LEMOS et al., 2018). 

As células que compõe o EC são queratinócitos conhecidos como 

corneócitos, e entre estes corneócitos há uma matriz lipídica, e esta confere a 

propriedade barreira a esta camada. A espessura média do EC varia entre 6 a 

13 µm (BAROLI, 2010; LEMOS et al., 2018). 

A EP é um tecido avascular, dinâmico e auto renovável no qual as células 

migram até o EC, isto é, um processo de descamação. As células epiteliais, ou 

queratinócitos, estão organizadas, mais internamente em estrato basal, sobre 

este está o estrato espinhoso, e anterior ao EC está o estrato granuloso. Cada 

camada é definida por posição, forma morfológica e estado de diferenciação dos 

queratinócitos. Na EP há grande quantidade de água, o que determina sua 

característica hidrofílica (LEMOS et al., 2018; NAFISI; MAIBACH, 2018). 
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A segunda camada da pele, localizada mais profundamente, a derme, é 

altamente vascularizada por vasos sanguíneos e linfáticos, que transpassam 

fibras de colágeno e elastina que compõem essa camada da pele. Nesta 

camada, o colágeno, produzido pelos fibroblastos, é o componente extracelular 

mais abundante, sendo o responsável pela função de proteção mecânica. Na 

derme também encontramos células imunes como mastócitos, linfócitos e 

macrófagos. Dependendo da localização no corpo, a espessura da derme varia 

de 0,3 a 5 mm (LEMOS et al., 2018; NAFISI; MAIBACH, 2018). 

Existem três rotas que podem ser usadas por substâncias, para penetrar no 

tecido cutâneo: via intercelular, via transcelular, e transapêndices (Figura 1-B) 

(DĄBROWSKA; ROSSI, 2018; LEMOS et al., 2018; NAFISI; MAIBACH, 2018). 

Figura 1: Estrutura anatômica da pele enfatizando (A) suas camadas, apêndices 
e ênfase na estrutura e composição do estrato córneo; e (B) as possíveis rotas 
de penetração de substâncias na pele. 

 

Adaptado de (LEMOS et al., 2018) 

A via intercelular é o transporte de substâncias que se dá entre as células do 

EC. Esse mecanismo depende da natureza da molécula que irá penetrar, sua 

difusão, peso, solubilidade, lipofilicidade. Esta via é extremamente longa e 

dificultada, o que reduz significativamente a taxa de penetração de substâncias 

através deste mecanismo (DĄBROWSKA; ROSSI, 2018; NAFISI; MAIBACH, 

2018). 

A via transcelular é o transporte através dos queratinócitos. Este caminho é 

muito seletivo visto que a molécula que irá penetrar por ele deve apresentar 
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caráter lipofílico para atravessar as membranas, mas também deve apresentar 

certa hidrofilia para atravessar o conteúdo celular (DĄBROWSKA; ROSSI, 2018; 

NAFISI; MAIBACH, 2018).  

A via transapêndices envolve a passagem de moléculas pelos apêndices 

(glândulas sudoríparas e sebáceas e folículos pilosos). Esta é a via de maior 

penetração para moléculas de baixo peso molecular e solúveis em água. 

Moléculas maiores são capazes de penetrar através das aberturas dos folículos 

pilosos.  Embora seja uma via facilitada, a via transapêndices é considerada a 

menos significativa, pois os anexos cobrem apenas 0,1% da superfície da pele. 

Porém, os apêndices podem desempenhar um papel reservatório de substâncias 

aplicadas topicamente e, portanto, é considerado uma via de penetração 

eficiente (DĄBROWSKA; ROSSI, 2018; NAFISI; MAIBACH, 2018). 

Nas últimas décadas, a utilização do tecido cutâneo como forma de 

administração de medicamentos emergiu como uma abordagem promissora e 

alternativa à administração oral. Além do aumento da incidência de doenças de 

pele associado à demanda por tratamentos direcionados vem induzindo o 

desenvolvimento de preparações farmacêuticas de aplicação tópica para 

fármacos de uso predominante oral e/ou injetável (IQBAL et al., 2018).  

Neste sentido, tanto para uso cosmético, como para o tratamento tópico de 

doenças de pele, a penetração de substâncias é desejada, mas, devido às suas 

características físico-químicas, nem todas as moléculas são capazes de penetrar 

o tecido cutâneo de forma passiva em concentrações adequadas pela 

desempenhar seus efeitos terapêuticos. Desta forma, várias estratégias tem sido 

empregadas para otimizar a penetração e/ou permeação de substâncias 

aplicadas na pele, uso de promotores de absorção cutânea, sistemas de 

liberação nanoestruturados, métodos físicos, entre outros (DĄBROWSKA; 

ROSSI, 2018; LEMOS et al., 2018). 

1.2. Câncer de pele 

O câncer de pele é uma das doenças mais prevalentes atualmente no mundo 

e é considerada a malignidade mais comum diagnosticada, mesmo diante da 

dificuldade de discernimento entre seus tipos malignos e benignos (APALLA et 

al., 2017; ESTEVA et al., 2017; HAY et al., 2014). 
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Existem dois tipos de câncer de pele, não melanoma e melanoma, e estes se 

diferenciam de acordo com o comprometimento das camadas na pele e seu 

potencial de invasividade e migração para outros tecidos. O câncer de pele não 

melanoma (CPNM) é o câncer mais diagnosticado e este tipo se divide 

majoritariamente em cancer basal e cancer escamoso, onde a camada da pele 

acometida é quem os classifica, mas ainda são superficiais quando comparados 

com o melanoma (DIDONA et al., 2018). 

Dos diagnósticos realizados para câncer de pele não melanoma, o câncer 

basal é o mais comum, representando 70%, e o cancer escamoso representa 

25%. Ambos, basal e escamoso, apresentam bons prognósticos (DIDONA et al., 

2018). 

O CPNM aumenta sua prevalência de acordo com o aumento da idade e 

estima-se que em 2050 em torno de 32% da população mundial acima de 60 

anos apresentará este tipo de câncer de pele (APALLA et al., 2017; HAY et al., 

2014).  

Para o tipo melanoma, os riscos de desenvolve-lo são de 2,4% para 

caucasianos, seguido de 0,5% para os latinos e com os menores riscos seguem 

a população negra com apenas 0,1%. A população masculina tem 1,5 vezes 

mais chances de desenvolver um melanoma do que a população feminina 

(APALLA et al., 2017). 

Entre os tipos de câncer de pele, não melanoma e melanoma, o tipo não 

melanoma é 18 a 20 vezes mais prevalente que o tipo melanoma, mas há uma 

estimativa de 91270 diagnósticos novos de melanoma em 2018, apenas nos 

Estados Unidos. O potencial metastático do cancer não melanoma é baixo, 

indicando apenas 0,00281 a 0,05 % para o câncer basal e 0,5 a 9,9% para o 

câncer escamoso. As taxas de sobrevivência para o câncer basal são de 102,9% 

e para câncer escamoso é de 93,6%. Em contrapartida, o melanoma representa 

apenas 3% do câncer de pele diagnosticado mas o mesmo é responsável por 

83% dos casos de morte (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2018; APALLA et al., 

2017; BARTON et al., 2018; DIDONA et al., 2018; SWEENY et al., 2017). 

No Brasil, o cenário mundial se reproduz, de acordo com dados do Instituto 

nacional do câncer (INCA), estimam-se cerca de 85 mil novos casos de câncer 

de pele não melanoma entre homens e mulheres no biênio 2018-2019. Quanto 

ao tipo melanoma, são apresentadas baixas incidências (2.920 casos novos em 
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homens e 3.340 casos novos em mulheres), porém elevadas letalidades (INCA, 

2018). 

Embora teoricamente há uma fácil separação entre os tipos de câncer de pele 

e seus subtipos, na prática, no momento do diagnóstico há uma evidente 

dificuldade, devido à proximidade entre eles, e isso dificulta o início do tratamento 

correto e a tomada de decisões, conforme mostrado na Figura 2 (ESTEVA et al., 

2017). 

Figura 2: Imagens das apresentações cutâneas de alguns tipos de câncer de 
pele malignos e benignos. 

 

Adaptado de (ESTEVA et al., 2017) 

O CPNM por apresentar grande incidência na população mundial, recebe 

alto incentivo em pesquisa para o entendimento das suas vias de 

desenvolvimento. Sobre os fatores que estão envolvidos com sua patogênese 

sabe-se que o grande responsável são os raios UV, raios-X e produtos químicos 

(arsênio por exemplo), e ainda existe uma associação deste tipo de câncer com 

HPV. Existem dados que apontam que seu risco de desenvolvimento aumenta 

com a idade, devido ao número de exposição aos fatores de risco (DIDONA et 

al., 2018; MONTAGNA; LOPES, 2017). 

As exposições solares estão associadas tanto ao surgimento de cancer 

basal quanto cancer escamoso, e a exposição a radiações por raios-X, 
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tratamentos com radiações estão associados ao surgimento do câncer basal. O 

câncer escamoso por sua vez, inicia normalmente na forma de queratose 

actínica, lesões de pele iniciais e superficiais, que evoluem e invadem o tecido 

cutâneo. Sabe-se que em torno de 16% das queratoses actínicas se 

transformam em câncer escamoso (DIDONA et al., 2018). 

Novos tratamentos vem sendo requeridos para o tratamento do câncer de 

pele, entre esses pode-se encontrar pesquisas sendo realizadas em torno de 

fármacos convencionais buscando uma inovação disruptiva, além do uso de 

terapias direcionadas como anticorpos e terapias gênicas, e inovações como 

combinações de terapias (SIMÕES; SOUSA; PAIS, 2015). 

1.3. 5-Fluorouracil (5FU) 

O câncer de pele quando diagnosticado em fases iniciais e sem riscos de 

invasão tecidual, tem como opção o tratamento tópico. O 5FU (Figura 3) é um 

fármaco muito utilizado para o tratamento tópico do câncer de pele, porém ele 

apresenta efeitos adversos que impedem a adesão do paciente ao tratamento, 

além de já existirem trabalhos apontando resistência celular a esta molécula 

(SIMÕES; SOUSA; PAIS, 2015). 

Figura 3: Estrutura molecular do fármaco 5-Fluorouracil. 

 

O 5FU foi apontado em 1957 como um novo fármaco antitumoral, e este em 

conjunto com outras moléculas sintetizadas com o mesmo propósito foram 

chamados de pirimidinas fluoradas (HEIDELBERGER et al., 1957). 

A molécula do 5FU nada mais é que uma pirimidina, uracila, com um flúor 

inserido no carbono 5. Intracelularmente, o 5FU é convertido em vários 

metabolitos ativos tais como: fluorodesoxiuridina monofosfato (FdUMP), 

fluorodesoxiuridina trifosfato (FdUTP) e trifosfato de fluorouridina (FUTP). O 
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metabólito ativo FdUMP impede que haja ação correta da enzima timidilato 

sintase (TS). A TS é uma enzima que catalisa a conversão de monofosfato de 

desoxiuridina em monofosfato de desoxitimidina. Com a inibição da TS, surge 

um desequilíbrio de desoxinucleótidos e níveis aumentados de dUMP e ambos 

causam danos no DNA. Associados a este dano ao DNA, o metabólito ativo 

FdUTP, causa ainda mais danos ao DNA. E por fim, o último metabólito ativo, 

FUTP é incorporado e causa erros ao RNA (LONGLEY; HARKIN; JOHNSTON, 

2003). 

O passo limitante para a ação do 5FU é a enzima diidropirimidina 

desidrogenase (DPD), que converte o 5FU em di-hidrofluorouracil (DHFU), um 

metabólito inativo que é rapidamente eliminado. Mais de 80% do 5FU 

administrado intravenoso é catabolizado, principalmente no fígado, onde DPD é 

abundantemente expressa (LONGLEY; HARKIN; JOHNSTON, 2003).  

O 5FU é efetivo para diversos tipos de câncer incluindo colorretal, mama, 

pele, linfomas, leucemias e outros tumores sólidos (JORDAN, 2016). Há 785 

estudos clínicos registrados (clinicaltrials.gov) contendo 5FU administrado 

sozinho ou associado para diversos tipos de câncer. 

O tratamento de câncer de pele com 5FU foi relatada em 1971, no qual o 5FU 

foi indicado como uma ferramenta eficaz contra este tipo de câncer (WILLIAMS, 

1971).  Desde então, o tratamento tópico de câncer de pele, utilizando formas 

farmacêuticas convencionais contendo 5FU já foi amplamente estudado. No 

entanto os inúmeros efeitos adversos e toxicidade impedem que o tratamento 

continue e dificultam a adesão do paciente. Diversos relatos de casos recentes 

apresentam os efeitos tóxicos tópico e sistêmico do 5FU, o que levaram à 

descontinuidade dos tratamentos (CHUGHTAI et al., 2017; KISHI; PRICE, 2018). 

Diante desta toxicidade, o 5FU passou a ser amplamente utilizado associado 

a nanotecnologia com o intuito da diminuição da dose e dos efeitos adversos, 

melhor direcionamento e diminuição da degradação do fármaco. Vários tipos de 

nanopartículas já foram reportadas contendo 5FU para câncer, visando 

aplicações tópicas ou sistêmicas (CAMACHO et al., 2016; EL-HAMMADI et al., 

2017; MIRANDA DA COSTA; MORAES, 2003; PETRILLI et al., 2017; PETRILLI; 

ELOY; SAGGIORO; et al., 2018; SUBUDHI et al., 2015; TUMMALA; SATISH 

KUMAR; PRAKASH, 2015; WANG, JIAN-MING et al., 2007; YASSIN et al., 

2010). 
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1.4. Terapia Gênica  

De acordo com a FDA, a terapia gênica humana é a administração de 

material genético para modificar ou manipular a expressão de um produto 

genético ou para alterar as propriedades biológicas de células vivas para uso 

terapêutico (FDA, 1993). A terapia gênica procura tratar uma doença transferindo 

um ou mais ácidos nucleicos terapêuticos para as células de um paciente ou 

corrigindo um gene defeituoso, por exemplo, por edição genética. Assim, esta 

abordagem tem o potencial de curar doenças que não são tratáveis com 

medicamentos convencionais (KUMAR et al., 2016). 

De forma simplificada, os passos envolvidos em uma terapia gênica são: a 

identificação do gene responsável pela doença em questão, o isolamento gênico 

de um vetor (escolhido com base na célula-alvo e doença), a transferência para 

as células do tecido-alvo e a produção e/ou silenciamento do gene ou proteína 

alvo. 

Independente do vetor escolhido, os objetivos da terapia gênica são: 

introduzir um gene ausente, substituir um gene que esteja mutado ou inibir a 

expressão de um gene (silenciamento gênico) ou proteína, responsáveis pela 

manifestação de doenças específicas. Estes objetivos podem ser alcançados 

introduzindo uma sequência de codificação (gene codificador) ou sequências 

nucleotídicas que, quando expressas, originam sequências anti sense (RNAm). 

Também através da utilização de RNA interferente (iRNA), que inibirá a tradução 

da proteína ou uso de microRNA (miRNA) que se liga aos mRNAs, que 

transportam sequências complementares, reprimindo a expressão gênica 

(LINDEN, 2010). 

Atualmente, o método predominante na pesquisa científica tem sido o 

silenciamento gênico. Se um gene produz uma proteína não funcional, prejudicial 

e ou uma proteína inerente a uma doença, RNAs interferentes tem sido usados, 

impedindo a transcrição destas proteínas (VICENTINI et al., 2013). 

O uso de small interfering RNA (siRNA) tem sido cada vez mais utilizado para 

tratar doenças que expressam em excesso certas moléculas, como as proteínas 

por exemplo. Desta forma, o siRNA irá silenciar temporariamente (duração do 

tratamento) a produção destas moléculas,  que não estão necessariamente 

relacionadas a mutações genéticas, mas com sua super expressão, como no 
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caso de diversas proteínas super-expressas em câncer (ROSA et al., 2018; 

VICENTINI et al., 2013). 

A descoberta do RNA como agente silenciador foi o vencedor de um prêmio 

Nobel (FIRE et al., 1998), no qual o mecanismo de RNAi foi visto como um 

processo celular natural (Figura 4), que nada mais é que um mecanismo de 

defesa que regula a expressão gênica nas células. 

Figura 4: Mecanismo de ação de iRNA via siRNA, shRNA e pro miRNA. 

 

Adaptado de (ROSA et al., 2018) 

Em mecanismos celulares normais, os siRNAs são processados a partir de 

dsRNAs exógenos por um membro da RNAse III chamado Dicer. Os dsRNAs 

possuem cadeias mais longas, e são então clivados em sequências por volta de 

20 a 24 nucleotídeos. Os siRNAs processados são carregados pelo Dicer e 

montados após o carregamento no complexo de silenciamento induzido por RNA 

(RISC). Após a formação do complexo com RISC, siRNAs mostram uma 

complementaridade ao seu mRNA alvo com uma clivagem ocorrendo a partir da 

extremidade 5 ', assim esta complementariedade com o RNAm é realizada e o 
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RNAm é clivado e impedido de ser traduzido na proteína específica (ROSA et 

al., 2018; WITTRUP; LIEBERMAN, 2016).  

Naturalmente, a inibição via RNAi também é desencadeada pelo RNA curto 

hairpin (shRNA) e microRNA (miRNA). 

Atualmente as tecnologias de RNAi usam esse maquinário natural para 

movimentar siRNA nas células. Um método comumente utilizado para aproveitar 

a via do RNAi é a transfecção de siRNAs em células, através de poliplexos, 

lipoplexo e nanopartículas. Desta forma, através dos vetores, o siRNAs são 

entregues no citoplasma celular, e seguem a via RNAi como se fossem siRNAs 

gerados pelo complexo Dicer (ROSA et al., 2018). 

Na Tabela 1 estão expostos os ensaios clínicos registrados com siRNA para 

terapias de câncer de diversos tipos, evidenciando o uso e a evolução desta 

terapia inovadora. 

siRNAs vem sendo aplicados para tratar doenças, porém, o grande desafio 

para estas moléculas são as barreiras biológicas, que no caso da pele, é o EC. 

Para superar estas dificuldade de penetração no tecido são utilizados vetores 

que carreiam os siRNAs até o citoplasma das células, para que os mesmos 

possam agir (BORGHETI-CARDOSO et al., 2017; DEPIERI et al., 2016; 

DOWDY, 2017; FOLDVARI et al., 2016; SARETT; NELSON; DUVALL, 2016; 

TOFANI et al., 2018). 
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Tabela 1: Relação de Clinical Trials utilizando siRNAs através ou não de nanopartículas, para tratamento de Câncer (Fonte: 
clinicaltrials.gov), N.A= não se aplica, palavras-chave da busca: Cancer e siRNA. 

Tipo de Câncer siRNA Nanopartícula Título do estudo (original) Status Fase 
Número de 

Identificação 

Data de 

início 

Data de 

fim / 

Estimada 

Adenocarcinoma Pancreático 

Metastático 
KRAS G12D N.A 

iExosomes in Treating Participants With 

Metastatic Pancreas Cancer With KrasG12D 

Mutation 

Ainda não está 

recrutando 
I NCT03608631 

Agosto de 

2018 
N.A 

Câncer avançado/recorrente EphA2-DOPC Lipossoma 
EphA2 Gene Targeting Using Neutral 

Liposomal Small Interfering RNA Delivery 
Recrutando I NCT01591356 

Julho de 

2015 
Julho 2020 

Tumores sólidos avançados Atu027 N.A 
Study With Atu027 in Patients With Advanced 

Solid Cancer 
Completo I NCT00938574 

Julho de 

2009 

Abril de 

2013 

Colorretal, pâncreas, gástrico, 

ovário e mama metastáticos 
PLK1 

Nanopartícula 

lipídica sólida 

TKM 080301 for Primary or Secondary Liver 

Cancer 
Completo I NCT01437007 

Setembro 

de 2011 

Agosto de 

2018 

Tumores sólidos R2 Ciclodextrina 
Safety Study of CALAA-01 to Treat Solid 

Tumor Cancers 
Terminado I NCT00689065 

Junho de 

2008 

Novembro 

de 2013 

Melanoma, pâncreas e rins 

recorrentes, 

Pâncreas estagio III e IV, 

Renais estágio III e IV, 

Melanoma estágio III e IV e 

outros tumores sólidos 

APN401 N.A 

APN401 in Treating Patients With Melanoma, 

Kidney Cancer, Pancreatic Cancer, or Other 

Solid Tumors That Are Metastatic or Cannot 

Be Removed By Surgery Completo I NCT02166255 
Junho de 

2014 

Maio de 

2016 

Melanoma Metastático 
immunoproteasoma 

alters 
N.A 

Immunotherapy of Melanoma With Tumor 

Antigen RNA and Small Inhibitory RNA 

Transfected Autologous Dendritic Cells 

Completo I NCT00672542 
Maio de 

2008 

Janeiro de 

2014 

Neoplasia Maligna Metastática 

no Cérebro, colorretal e 

pâncreas 

APN401 IV N.A 

APN401 in Treating Patients With Recurrent 

or Metastatic Pancreatic Cancer, Colorectal 

Cancer, or Other Solid Tumors That Cannot 

Be Removed by Surgery 

Recrutando I NCT03087591 
Março de 

2017 

Março de 

2019 
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Próstata andrógeno 

independente 
Hsp27 N.A 

Analysis of the Mechanisms of Actions of 

Heat Shock Protein (Hsp27) Responsible of 

the Androgen-independent Evolution in 

Prostate Cancer 

Terminado N.A NCT02055846 
Fevereiro 

de 2014 

Junho de 

2015 

Multiplo Mieloma, não 

Hodgkins Linfoma, 

Pandreático neuroendócrino 

MYC Lipídica 

Phase I, Multicenter, Dose Escalation Study 

of DCR-MYC in Patients With Solid Tumors, 

Multiple Myeloma, or Lymphoma 
Terminado I NCT02110563 

Abril de 

2014 

Dezembro 

de 2017 

Adenocarcinoma de Pâncreas siG12D LODERs 

Matriz 

polimérica 

biodegradável 

Phase I - Escalating Dose Study of siG12D 

LODER (Local Drug EluteR) in Patients With 

Locally Advanced Adenocarcinoma of the 

Pancreas, and a Single Dose Study of 

siG12D LODER (Local Drug EluteR) in 

Patients With Non-operable Adenocarcinoma 

of the Pancreas 

Completo I NCT01188785 
Agosto de 

2010 

Novembro 

de 2014 

Pancreático 

siG12D-LODERs 

combinado com 

Gemcitabina + nab-

Paclitaxel 

N.A 

A Phase 2 Study of siG12D LODER in 

Combination With Chemotherapy in Patients 

With Locally Advanced Pancreatic Cancer 

(PROTACT) 

Recrutando II NCT01676259 
Março de 

2018 

Junho de 

2020 

Leucemia mieloide crônica Não determinado N.A 
Use of SV40 Vectors to Treat Chronic 

Myeloid Leukemia (CML) 
Completo I NCT00257647 

Novembro 

de 2005 

Fevereiro de 

2009 

Hepatocelular MYC Lipídica 

Phase Ib/2, Multicenter, Dose Escalation 

Study of DCR-MYC in Patients With 

Hepatocellular Carcinoma 

Terminado I NCT02314052 
Dezembro 

de 2014 

Setembro de 

2018 

Neuroblastoma MYCN N.A 

The Role of Aromatic Hydrocarbon Receptor 

in the Tumorigenesis of Neuroblastoma and 

Its Relationship With MYCN Expression 

Completo I NCT01075360 
Agosto de 

2008 

Abril de 

2009 
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1.5. Família das proteínas BCL-2 

Em muitos tumores, incluindo os cutâneos, o processo de morte é uma 

importante via. A morte celular normalmente, em tumores, se encontra 

desregulada, e este fato pode ter como consequência uma resistência aos 

tratamentos disponíveis. O processo de apoptose ocorre em todas as células e 

tecidos, e é este processo que impede que células com problemas de 

replicações e/ou mutações continuem se proliferando. Quando este processo 

está suprimido, há o surgimento de tumores. A família das proteínas BCL-2 são 

proteínas envolvidas nos processos da cascata apoptótica. O balanço na 

expressão de proteína pro e anti apoptóticas garante a sobrevivência de células 

aptas a replicarem. A BCL-2 é uma proteína da família BCL-2 que possui uma 

atividade anti apoptótica e esta foi encontrada super-expressa em diversos 

tumores e é considerada a chave para o contínuo desenvolvimento dos tumores, 

tendo a via das caspases inibida (SERASINGH et al., 2015; VOGLER, 2014). A 

família BCL2 é um grupo de 20 proteínas que podem ser divididas em três 

grupos, as proteínas antiapoptóticas como a própria BCL-2, BCL-XL, MCL1, 

BCL-B, BCL-w e BCL2A1, e proapoptóticas, como BAX e BAK (VOGLER, 2014). 

Vários modelos explicam como as proteínas BCL-2 interagem para 

regular a apoptose. A BAX e BAK podem oligomerizar e induzir a formação de 

um poro através do qual o citocromo pode ser liberado no citosol. As proteínas 

antiapoptóticas, por sua vez, são geralmente integradas à membrana externa da 

mitocôndria, na qual protegem esta membrana e impedem a liberação do 

citocromo (SERASINGH et al., 2015; VERHAEGH et al., 1995; VOGLER, 2014). 

A proteína BCL-2 foi descoberta como um oncogene em células B. No 

entanto, também é expressa em tecidos linfóides normais, incluindo células T. 

BCL-2 também é expresso em tecidos não-linfóides, como o sistema nervoso e 

epitélio. A evidência de que a BCL-2 pode ter potencial oncogênico em 

carcinomas foi primeiramente observado em câncer de próstata, onde a alta 

expressão de BCL-2 foi encontrada em tumores independentes de andrógeno. 

Desde então, altas expressões de BCL-2 tem sido relatada em diferentes tipos 

de tumores sólidos, incluindo câncer de pulmão, câncer de ovário, mama e 

câncer de pele não melanoma e melanomas (VERHAEGEN et al., 2014; 

VERHAEGH et al., 1995; VOGLER, 2014).  
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A expressão de BCL-2 em tumores está relacionada com prognóstico e 

esta proteína tem sido alvo recorrente para o tratamento de câncer. Os inibidores 

de BCL-2 podem estar ou não associados a outros agentes antitumorais 

(VOGLER, 2014). 

1.6. Nanopartículas 

As nanopartículas em geral surgiram como veículos para carrear fármacos e 

auxilia-los nas suas limitações farmacocinéticas inerentes as suas estruturas 

moleculares. As nanopartículas são vantajosas no que diz respeito a prolongar 

a vida útil e melhorar a estabilidade dos fármacos frente ao ambiente em que se 

encontram até chegar ao seu alvo (BLANCO; SHEN; FERRARI, 2015; WICKI et 

al., 2015). 

Para uso sistêmico, as nanopartículas ainda podem apresentar um grande 

aumento da permeabilidade e retenção, conhecido como efeito EPR, 

promovendo então um maior acúmulo dos agentes ativos nos tumores 

(BLANCO; SHEN; FERRARI, 2015). 

O uso de nanopartículas para encapsular quimioterápicos para diversos tipos 

de câncer se mostrou ser eficiente e a agencia americana Food and Drug 

Administration (FDA), aprovou já a algum tempo exemplos disso, tais como 

Doxil®, um lipossoma contendo doxorrubicina; Abraxane®, uma nanopartícula de 

albumina contendo Paclitaxel e mais recentemente, Onivyde MM-398®, um 

lipossoma contendo Irinotecan para câncer metastático pancreático. Para usos 

em outras doenças também foi aprovado o Visudyne®, um lipossoma contendo 

Veteporfina, para degeneração muscular. Além do uso para encapsular 

fármacos, a FDA também tem aprovado o uso de nanopartículas para diversas 

outras aplicações, como o Gastromark®, uma nanopartícula de uso oral para 

diagnóstico por imagem; Definity®, microesferas lipídicas para uso em contraste 

(ANSELMO; MITRAGOTRI, 2016; BLANCO; SHEN; FERRARI, 2015). 

As nanopartículas são diversas e a escolha da mesma está baseada em sua 

aplicação, na molécula que irá encapsular e no alvo que deverá atingir. As 

principais nanopartículas são: (i) baseadas em lipídios: lipossomas e suas 

variações, nanopartículas lipídicas sólidas, carreadores lipídicos 

nanoestruturados, nanodispersões de cristais líquidos; (ii) baseadas em 

polímeros: nanoesferas, nanocapsulas, dendrímeros, micelas; nanopartículas 
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hídridas que podem conter parte lipídica e parte polimérica; (iii) inorgânicas: 

nanopartículas de prata, nanopartículas de ouro, nanotubos de carbono, 

nanopartículas de sílica; entre muitas outras (BLANCO; SHEN; FERRARI, 2015; 

CHEN, GUANYING et al., 2016; ROSA et al., 2018; VENTOLA, 2017). 

Uma outra denominação que as nanopartículas terapêuticas e de 

diagnósticos podem receber é (i) nanopartículas inorgânicas e (ii) orgânicas. As 

nanopartículas orgânicas incluem todas as de base lipídica e poliméricas, e estas 

exibem resultados promissores na clínica onde estão atualmente sendo 

desenvolvidas para aplicações amplas que vão desde a vacinação, hemostase, 

a sistemas de liberação de depósito de longa duração, a usos tópicos e 

transdermicos para entrega sistêmica através da pele (ANSELMO; 

MITRAGOTRI, 2016; CHEN, GUANYING et al., 2016). 

As nanopartículas possuem o potencial para otimizar terapias já existentes 

ou introduzir novas opções terapêuticas. Além de carrear fármacos tradicionais, 

as nanopartículas já são utilizadas para carrear peptídeos, DNAs, RNAs, 

proteínas, anticorpos, moléculas naturais, entre outros. Além do uso para 

teranóstico, diagnóstico e biomarcadores (ANSELMO; MITRAGOTRI, 2016; SHI 

et al., 2017; WICKI et al., 2015).  

Em estudos pré-clínicos encontra-se uma infinidade de nanopartículas sendo 

estudadas, encapsulando diversos ativos e combinações deles, para o 

tratamento dos mais variados tipos de câncer (SHI et al., 2017), destacando-se 

recentemente, a terapia multifuncional para câncer de próstata baseada em 

nanopartículas híbridas contendo paclitaxel e curcumina (YAN et al., 2015); 

nanopartículas poliméricas sítio específicas (MASOOD, 2016); nanopartículas, 

micropartículas e nanoagregados para terapia de câncer de pulmão 

(ABDELAZIZ et al., 2018); nanopartículas de bismuto para melhora de raio X 

para radioterapia do câncer de mama (DENG, JUNJIE et al., 2017); 

nanopartículas de ouro contendo conjugados de fármacos e peptídeos com ação 

antitumoral (KALIMUTHU et al., 2018) e nanopartículas poliméricas pH sensíveis 

para teranóstico de câncer (LIM; CHUNG; CHUNG, 2018). 

1.6.1. Nanopartículas de base lipídica e suas aplicações na pele 

Para usos na pele, seja tópico ou transdérmico, a forma, carga, e número de 

nanopartículas irá afetar sua interação com as células e absorção cutânea. E 
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fatores inerentes a pele, tais como, integridade, hidratação, oclusão, idade, 

também são fatores influentes. Ainda, os tipos de nanopartículas podem 

influenciar nos mecanismos de interação, permeação e retenção neste tecido. 

Nanopartículas lipídicas, por exemplo, dependendo da sua composição, podem 

interagir e se fundirem quando em contato com o EC, enquanto que as 

nanopartículas poliméricas mantém suas características iniciais e acumulam 

principalmente nos anexos da pele. (CARTER; NARASIMHAN; WANG, 2018; 

HINDE et al., 2017; LEMOS et al., 2018; NAFISI; MAIBACH, 2018). 

Lipossomas, são vesículas fosfolipídicas nas quais o núcleo é composto por 

uma solução aquosa bem definida e possui uma ou várias bicamadas lipídicas 

circundantes, tem uma composição semelhante à matriz lipídica do EC e 

membranas celulares. Portanto, eles interagem com EC e são capazes de 

desestabilizar a matriz lipídica, misturando ou fundindo-se com ela e 

consequentemente, aumentando o fluxo de fármacos na pele, podendo alcançar 

facilmente a derme e a circulação sistêmica (LEMOS et al., 2018; PERALTA et 

al., 2018). 

As nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) foram introduzidos em 1991 como 

um sistema de transporte na interface entre os sistemas lipídicos pré-existentes 

(emulsões e lipossomas). As NLS possuem propriedades dos dois sistemas 

anteriores, são lipídios dispersos em água com sua estabilidade assegurada por 

tensotivo, assim como as emulsões, e exibem biocompatibilidades e controle de 

liberação, assim como os lipossomas. Além disso, eles também são 

interessantes devido à possibilidade de ampliar e passar por processo de 

esterilização. Devido à natureza lipídica, as NLS são consideradas eficientes 

carreadores de fármacos na pele, podendo interagir com os lipídios da matriz 

lipídica e adentrar o tecido facilmente (ROBERTS et al., 2017; ROSA et al., 2018; 

SALA et al., 2018). 

Os carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) por sua vez, são 

conhecidos como a segunda geração das NLS. Eles foram desenvolvidos por 

volta dos anos 2000 com o intuito de melhorar a liberação e encapsulação dos 

agentes, que era um problema nas NLS, pois, nestes sistemas, o lipídio sólido 

pode formar cristais perfeitos com o tempo de armazenamento, resultando em 

expulsão do conteúdo encapsulado. A diferença entre os CLN e as NLS é que 

este primeiro contém lipídio líquido e sólido em sua formulação, em contraste 
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com as NLS que contém apenas o lipídio sólido. A adição do lipídio líquido 

permitiu que a encapsulação e liberação dos ativos fosse mais eficiente 

(ROBERTS et al., 2017; ROSA et al., 2018; YINGCHONCHAROEN; 

KALINOWSKI; RICHARDSON, 2016). 

Como resultado da mistura de lipídios, a estrutura do lipídio sólido não se 

reorganiza, suficientemente para expulsar as moléculas de fármaco adicionadas, 

os cristais do lipídio sólido se tornavam desorganizados e mal estruturados, 

desta forma, mais moléculas de fármaco poderiam adentrar e serem 

aprisionadas nas nanoestruturas. Além disso a temperatura de fusão do lipídio 

diminuía, o que possibilita trabalhar com menores temperaturas (SALA et al., 

2018; YINGCHONCHAROEN; KALINOWSKI; RICHARDSON, 2016). 

Quanto a aplicação tópica de nanopartículas lipídicas (NLS e CLN), forma-se 

uma monocamada sobre a pele, devido a sua propriedade de adesividade. Esta 

monocamada é chamada de filme hidrofóbico, cuja resistência e os efeitos 

dependem do tamanho das partículas que o constituem. Este filme apresenta um 

efeito oclusivo devido a sua lipofilia, assim, perda de água natural da pele é 

impedida, proporcionando uma redução da compactação das células do EC, os 

corneócitos.  O grau de penetração das nanopartículas lipídicas está relacionado 

com os lipídios que as compõe e ao seu tamanho, onde nanopartículas menores 

penetram mais interiormente e as interações lipídicas também proporcionam 

maior penetração (SALA et al., 2018).  

Zhai, et al. (2014) realizaram pesquisas baseadas na exploração da 

histopatologia da pele para elucidar o mecanismo de interação do CLN com a 

pele e observaram que o EC havia perdido sua organização original se tornando-

se mais disperso e solto após a aplicação do CLN, fato este que aumentou a 

penetração do ativo nas camadas da pele (ZHAI; ZHAI, 2014). 

Diversos estudos apontam os CLN como sistemas nanoparticulados 

apropriados para aplicação tópica e transdérmica, sendo os mesmos avaliados 

como pouco tóxicos, estáveis, quando comparado a outros sistemas, bem como, 

perfis de liberação sustentados de fármacos, capazes de encapsular fármacos 

hidrofílicos, além de seu uso em plataformas multifuncionais (BRUGÈ et al., 

2015; CHEN-YU et al., 2012; CHEN, PING et al., 2016; CHEN, YIYIN et al., 2014; 

FERREIRA, MARA et al., 2015; MENNINI et al., 2016; OKONOGI; 
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RIANGJANAPATEE, 2015; QU et al., 2015; TARATULA et al., 2013; TIWARI; 

PATHAK, 2011).  

1.6.2. Nanopartículas lipídicas como vetores de siRNA 

Um vetor ideal para a carrear siRNAs até o núcleo das células alvos devem 

satisfazer a alguns requisitos como: complexar eficientemente o siRNA para 

protegê-lo do meio extracelular, promover a sua internalização celular e, uma 

vez no citoplasma, deve liberar efetivamente o siRNA (ROSA et al., 2018). 

Atualmente, os principais vetores de siRNA podem ser classificados em duas 

categorias: vetores virais e não virais. Os vetores virais consistem em vírus 

modificados/atenuados, porém com sua capacidade de invadir células intacta. 

Embora eficientes, eles podem ser fatalmente perigosos, pois induzem mutações 

e desencadeiam respostas imunes e inflamatórias. Os vetores não virais por sua 

vez, envolvem uma complexação do siRNA de interesse com compostos 

carregados positivamente que estejam presentes da estrutura, tais como 

polímeros, lipídios catiônicos, nanopartículas entre outros. Vetores não-virais 

são eleitos como pouco tóxicos e que não geram reações imunes (ROSA et al., 

2018; VICENTINI et al., 2013). 

Visando terapia gênica, a nanopartícula que mais se encontra nos ensaios 

clínicos para câncer, são os lipossomas (ANSELMO; MITRAGOTRI, 2016). 

Entretanto, em ensaios pré clínicos e pesquisas científicas, outras 

nanopartículas de base lipídicas estão sendo estudadas para tratar não somente 

o câncer de pele, mas outras doenças de pele través do uso de siRNAs, tais 

como vitiligo, psoríase, acne, feridas, dermatites, inflamações cutâneas, entre 

outras (BORGHETI-CARDOSO et al., 2017; DEPIERI et al., 2016; PETRILLI et 

al., 2016; ROSA et al., 2018; TOFANI et al., 2018). 

As nanopartículas lipídicas, tais como os CLN, penetram nas membranas 

biológicas de forma eficaz, assim são capazes de aumentar a absorção de 

material genético, tal como siRNAs.  Nanopartículas lipídicas catiônicas são 

vetores de entrega de genes interessantes e adequados para a entrega 

sistêmica e cutânea por apresentaram alta capacidade de proteção, 

compatibilidade pelos tecidos, baixas toxicidades, além de maiores tempos de 

prateleira, visando usos futuros (NASERI; VALIZADEH; ZAKERI-MILANI, 2015; 

WAN; ALLEN; CULLIS, 2013). 
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A carga positiva destes sistemas interage com lipídios aniônicos das 

biomembranas produzindo uma desestabilização e consequentemente facilitam 

a entrega intracelular de macromoléculas, como DNA e RNA (WAN; ALLEN; 

CULLIS, 2013). 

Um avanço para o uso de nanopartículas lipídicas como vetores de ácidos 

nucleios, foi o desenvolvimento de lipídios ionizáveis, com pKa na região de 7 ou 

menor. Em valores de pH ácido, abaixo do pKa dos lipídios (por exemplo, pH 4), 

a carga fica positiva e permite a complexação com ácidos nucleicos como 

siRNAs. Em pH fisiológico, acima do pKa dos lipídios, estes adquirem uma carga 

de superfície quase neutra que reduz sua toxicidade. Os lípidos catiónicos 

ionizáveis também desempenham um papel importante estimulando a liberação 

do conteúdo endossomal, onde no pH ácido dos compartimentos endossomais, 

os lipídios adquirem uma carga positiva e podem interagir com os lipídios 

aniônicos dos endossomas, desestabilizando suas membranas e promovendo a 

liberação dos ácidos nucleicos. O primeiro lipídio catiônico ionizável 

desenvolvido foi o DODAP (1,2-dioleoil-3-dimetilamino propano), e mais tarde 

vieram seus derivados, tal como o DOTAP (2-Dioleoil 3-trimetilamônio propano) 

(WAN; ALLEN; CULLIS, 2013). 

1.6.3. Plataformas multifuncionais para tratamento de câncer 

O câncer é uma doença complexa, que envolve múltiplos caminhos 

moleculares e são marcados por diversas mutações e casos de resistências a 

fármacos. A inibição de apenas um caminho pode ser insuficiente para alcançar 

a remissão de determinados tumores. As combinações de quimioterápicos, 

visando efeito sinérgico, atacando diferentes vias da patogênese do câncer são 

utilizadas para elevar as chances tratamento. O uso destas combinações permite 

que menores doses de fármacos sejam usadas, diminuindo efeitos adversos e 

efeitos tóxicos (XU, XIAOYANG et al., 2015). 

Nanocarreadores tornam possível diminuir as doses bem como a 

administração concomitante de mais de um agente ativo. As plataformas 

multifuncionais permitem não só a combinação de dois ou mais fármacos, mas 

também, a combinação de fármacos convencionais e anticorpos, fármacos 

convencionais e RNAs de interferência, dois ou mais siRNAs entre outras 

possíveis combinações (BISWAS et al., 2013; XU, XIAOYANG et al., 2015). 
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Sistemas multifuncionais contendo fármacos e siRNAs para tratamento de 

doenças cutâneas já têm sido estudadas, in vitro e in vivo. Nanopartículas 

lipídicas encapsulando Erlotinib e siRNA IL36 foram avaliadas para tratar 

topicamente a psoríase (BOAKYE et al., 2017). Visando também a terapia da 

psoríase, a combinação de siRNA TNFα e capsaisin foi realizada através de uma 

nanopartícula híbrida (DESAI et al., 2013). 

O câncer de pele é um alvo recorrente das terapias multifuncionais, e 

diversas combinações já foram reportadas, tais como recentemente, a 

combinação de resveratrol e quercetina em lipossomas (CADDEO et al., 2016), 

siRNA STAT3 combinado a Imatinib em nanopartículas de ouro (LABALA; JOSE; 

VENUGANTI, 2016), curcumina combinada a siRNA STAT3 em lipossomas 

deformáveis (JOSE et al., 2017). 

Outros tipos de câncer também estão sendo alvo das combinações, como 

um promissor tratamento para gliomas baseados na combinação de um peptídeo 

com doxorrubicina (LIU et al., 2012) e um CLN contendo combinações de 

fármacos e siRNAs/miRNAs visa o tratamento de câncer de pulmão (TARATULA 

et al., 2013). 

As plataformas multifuncionais tem sido propostas para teranóstico, o qual, 

utilizando nanopartículas multifuncionais que levam concomitantemente até o 

tumor, tanto o agente de imagem para o diagnóstico, como o fármaco para o 

tratamento (BAO; MITRAGOTRI; TONG, 2013). 

Face ao exposto, o desenvolvimento de carreadores lipídicos multifuncionais, 

onde associa-se a nanotecnologia, fármaco quimioterápico e a terapia gênica 

antisense, representa uma importante estratégia para o tratamento tópico do 

câncer de pele.
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5. CONCLUSÃO 

O Carreador lipídico nanoestruturado (CLN) foi desenvolvido com êxito e foi capaz 

de desempenhar seu papel de carrear o agente antitumoral 5FU e complexar com 

eficiência o siRNA BCL-2. Além disso, se mostrou estável e apresentou as 

propriedades de um sistema nanoparticulado. O CLN possibilitou a redução 

significativa da dose de 5FU, ainda se mostrou capaz de reter porcentagens, em 

relação a dose aplicada, similares ao produto comercial no tecido alvo, a pele. Desta 

forma, os efeitos adversos seriam minimizados, pois a absorção sistêmica se mostrou 

mínima. 

O CLN com ambos os ativos separadamente, 5FU e siRNA BCL-2, se mostrou 

ativo contra as linhagens tumorais A431 e A375, apresentando certo grau de 

seletividade para as mesmas, em relação à linhagem normal. O CLN multifuncional 

apresentou índice de combinação satisfatório, mostrando que a ação do 5FU 

combinada ao siRNA BCL-2 não apenas se somam, mas são sinérgicas. 

Os ensaios ex vivo demonstraram a capacidade do CLN de formar um filme 

lipídico oclusivo que poderá auxiliar numa futura aplicação do mesmo, além de 

demonstrar que a toxicidade ao tecido foi reduzida. A avaliação da atividade do CLN 

com os ativos separadamente e multifuncional se mostrou promissora, foi possível 

observar a função anti-proliferativa do 5FU, e houve eficiente inibição da proteína 

BCL-2 e outros membros anti-apoptóticos.  

O conjunto de estudos realizados no presente trabalho culminou na obtenção de 

um nanocarreador para a co-administração de 5FU e siRNA BCL-2 para o tratamento 

tópico do câncer de pele, comprovando-se características adequadas de 

encapsulação e complexação, tamanho e carga superficial das nanopartículas, 

estabilidade, penetração cutânea, interação com células, atividade sinérgica dos 

fármacos e eficácia de sua atividade anti-proliferativa e antisense para a proteína BLC-

2. 
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