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RESUMO 
 
DEPIERI, L. V. Desenvolvimento e caracterização de sistemas de liberação 
tópica a base de cristais líquidos para veiculação de siRNA na terapia gênica. 
2012. 91f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 

A terapia gênica por interferência de RNA (RNAi) trata-se de um processo de 
silenciamento pós-transcricional capaz de suprimir a expressão de um determinado 
gene. A RNAi é uma proposta terapêutica promissora para o tratamento de muitas 
doenças severas que ainda não possuem cura ou terapias bem definidas. Porém, é 
necessário o desenvolvimento de sistemas de liberação clinicamente adequados, 
seguros e eficazes para se viabilizar essa nova terapêutica, uma vez que obstáculos 
na administração e distribuição in vivo comprometem o uso clínico dos siRNAs 
(small interfering RNA). Paralelamente, a liberação tópica de siRNAs surge como 
uma alternativa promissora para o tratamento de patologias cutâneas. Neste 
contexto, a presente pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema 
de liberação baseado em Nanotecnologia para a liberação tópica de siRNAs, 
visando introduzir a terapia gênica como nova abordagem para o tratamento de 
patologias cutâneas. Como sistema de liberação, foram desenvolvidas 
nanodispersões líquido-cristalinas aquosas, compostas por monoleína (MO), um 
lipídeo polar biocompatível, associadas ou não com ácido oléico (AO). Foram 
incorporados a esses sistemas os adjuvantes catiônicos polietilenoimina (PEI) e 
oleilamina (OAM) para obtenção das nanodispersões. Dentre as nanodispersões 
aquosas desenvolvidas, foram escolhidas as preparações com as menores 
concentrações de adjuvantes catiônicos, a saber: MO e OAM a 0,4%, MO e PEI a 
0,4%, MO, AO e OAM a 2,5% e MO, AO e PEI a 1,0%. Estas formulações 
apresentaram: reduzido tamanho médio das partículas, baixa polidispersividade, 
valores de potencial zeta positivos (característica interessante para interação com as 
moléculas de siRNA que apresentam carga negativa), baixa citotoxicidade in vitro e 
foram capazes de complexar o siRNA na concentração final de 2,5 µM. A análise de 
difração de raios X caracterizou a fase líquido-cristalina desses sistemas como 
hexagonal, exceto a nanodispersão MO e PEI a 0,4% que foi caracterizada como 
uma mistura de fase hexagonal e cúbica. As nanodispersões obtidas foram capazes 
de aumentar a penetração cutânea de siRNA in vitro. Face aos resultados obtidos, 
podemos concluir que as formulações desenvolvidas são sistemas de liberação de 
base nanotecnológica promissores para administração tópica de siRNA para o 
tratamento de patologias cutâneas na terapia gênica. 
 
Palavras-chave: siRNA, cristal líquido, nanodispersões, terapia gênica. 
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1.1. Terapia Gênica – Interferência de RNA (RNAi) 

 Terapia gênica trata-se de um procedimento que envolve a introdução de 

material genético dentro da célula de um organismo com o objetivo de manipular, 

substituir, suprimir ou introduzir genes para o tratamento de doenças. Os genes são 

responsáveis por grande parte das doenças humanas, seja pela ausência da 

codificação de determinadas proteínas, codificação de proteínas anormais ou em 

excesso, seja por deixar o organismo suscetível a agentes ambientais, o que os 

tornam alvos extremamente importantes para o tratamento das doenças. Desse 

modo, a terapia gênica surge como uma ferramenta promissora no desenvolvimento 

de novas terapias (MARTIMPREY et al., 2009). 

 O processo de interferência de RNA, mecanismo celular responsável pelo 

silenciamento gênico pós transcricional (post transcription gene silencing – PTGS) 

foi descrito pela primeira vez em plantas (petúnias) no início da década de 90 por 

Richard Jorgenséns e Joseph Mols, os quais tentavam aumentar os níveis de 

expressão dos genes responsáveis pela pigmentação púrpura das petúnias através 

da introdução de transgenes envolvidos na produção desse pigmento. Porém, os 

autores observaram que as plantas apresentavam flores brancas devido à inibição 

da síntese do pigmento por silenciamento do transgene e do gene endógeno. Esse 

fenômeno, então denominado de “co-supressão”, foi também observado em outras 

espécies de plantas e fungos (SIFUENTES-ROMERO; MILTON; GARCÍA-GASCA, 

2011; FRANÇA et al., 2010). 

 No mesmo período, Guo e Kemphues estudavam a função do gene par-1 em 

Caenorhabditis elegans utilizando uma fita de RNA antisense para bloquear a 

produção da proteína par-1. Observaram que a injeção do RNA antisense produzia 

o resultado esperado, contudo, encontraram o mesmo resultado com a injeção de 

uma fita de RNA sense que foi utilizada como controle negativo. Enquanto isso, 

Andrew Fire e Craig Mello’s obtiveram resultados similares aos de Guo e Kemphues 

com a injeção das fitas de RNA sense e antisese separadamente nos nemátodos. 

Em adição, ao injetarem as fitas juntas, observaram que moléculas de RNA fita 

dupla (double strand RNA - dsRNA) eram mais efetivas que cada fita 

individualmente na supressão da expressão de um determinado gene com 

sequência similar àquele dsRNA. Esta descoberta ficou conhecida como 

Interferência de RNA (FIRE et al., 1998; SIFUENTES-ROMERO; MILTON; GARCÍA-

GASCA, 2011), que juntamente com a descrição de duplas fitas de 21 nucleotídeos 
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de RNA sintéticas capazes de promover o silenciamento gênico em células de 

mamíferos (EUBASHIR et al., 2001), desencadearam uma revolução biotecnológica. 

 A interferência mediada por RNA é um fenômeno que ocorre naturalmente 

nos organismos eucariotos e parece exercer um papel primordial na eliminação de 

RNAs mensageiros (RNAm) anômalos e na defesa do organismo contra parasitas 

moleculares como tranposons e vírus (SUN; TSAO, 2008). 

 Avaliando-se suas funções naturais, RNAi ganhou grande atenção e tornou-

se um procedimento comum para estudar a função dos genes e identificar 

potenciais genes alvos causadores de doenças. Além de ser uma importante 

ferramenta de pesquisa, a RNAi é uma grande promessa na terapia gênica para o 

silenciamento de genes causadores de doenças aplicando-se, particularmente, para 

as doenças em que a redução ou supressão do produto de um gene alvo específico 

possa trazer benefícios terapêuticos (LENZ, 2005; GUO et al., 2010). A redução na 

expressão de proteínas através da RNAi é aplicável a todas as classes de alvos 

moleculares, incluindo aqueles que são difíceis de modular seletivamente com as 

abordagens farmacêuticas tradicionais envolvendo pequenas moléculas e proteínas 

(JACKSON; LINSLEY, 2010). 

 O mecanismo de interferência de RNA pode ser dividido em duas fases 

distintas: a fase de iniciação, onde ocorre a geração das moléculas efetoras, as 

quais podem ser classificadas em relação a sua origem e função em ao menos três 

categorias: siRNA (small interferig RNA), miRNA (microRNA) e shRNA (short hairpin 

RNA); e a fase de execução, onde ocorre a incorporação das moléculas efetoras em 

complexos proteicos e a promoção do silenciamento gênico (GELEY; MÜLLER, 

2004). 

  A geração dos siRNAs ocorre com a introdução celular de um fragmento 

correspondente a um determinado gene na forma de dsRNA que será clivado no 

interior celular pela enzima Dicer (membro da família RNase III), num processo 

dependente de ATP, em siRNAs de aproximadamente 21-23 bases. siRNAs 

sintéticos também podem ser introduzidos nas células. A produção de miRNAs 

ocorre através da transcrição de genes pela RNA polimerase II em um microRNA 

primário (pri-miRNA) que então é clivado por um complexo proteico formado pela 

Drosha (enzima membro da família RNase III) e pela proteína DGCR8 (DiGeorge 

Syndrome Critical Region 8 protein) resultando no micro-RNA precursor (pré-

miRNA), de aproximadamente 70 pares de bases, contendo uma região dupla fita e 
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uma alça fita simples, formando uma estrutura denominada hairpin. O pré-miRNA é 

exportado para o citoplasma celular pela exportin-5. No citoplasma, é clivado pela 

enzima Dicer gerando um miRNA com cerca de 22 nucleotídeos. Os shRNA são 

moléculas de RNA dupla fita com estrutura semelhante à do miRNA. Podem ser 

sintéticos ou transcritos dentro da célula a partir de vetores que codificam o shRNA 

junto a um promotor da RNA polimerase III. Neste caso, o transcrito é processado 

pela Dicer igual os miRNAs (FRANÇA et al., 2010; GELEY; MÜLLER, 2004). 

 Após a geração das moléculas efetoras, estas são incorporadas a proteínas 

celulares formando um complexo multimérico chamado RISC (RNA Induced 

Silencing Complex), do qual a proteína Argonauta 2 (Ago 2) participa. Essa proteína 

é responsável pela seleção da fita do siRNA ou miRNA que será incorporada ao 

complexo RISC e apresenta atividade de endonuclease dirigida contra a fita de 

RNAm alvo. A fita sense é eliminada e a fita antisense guia o complexo até o RNAm 

alvo. Como a sequência de bases nas moléculas de siRNA é perfeitamente 

complementar à sequência de bases do RNAm alvo, o complexo RISC cliva o 

referido RNAm, degradando-o. Por outro lado, dependendo da complementaridade 

das bases entre o miRNA e o RNAm, este pode ser degradado ou ter sua tradução 

bloqueada (Figura 1) (HUANG; LIU, 2011; FRANÇA et al., 2010; WHITEHEAD; 

LANGER; ANDERSON; 2009; GELEY; MÜLLER, 2004). 

 
Figura 1: Mecanismo de interferência de RNA. Adaptado de: HUANG; LIU, 2011. 
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 Entre as vantagens dos siRNAs frente a outros fármacos, destaca-se o fato 

das sequências destas pequenas moléculas poderem ser rapidamente projetadas 

para uma inibição altamente específica. Além disso, a síntese de siRNA não requer 

um sistema de expressão celular, purificação de proteínas complexas, ou esquemas 

re-folding, o que resulta em um processo relativamente simples (REISCHL; 

ZIMMER, 2009). Outra vantagem dos siRNAs é sua alta eficiência devido à natureza 

catalítica do processo de RNAi, onde uma molécula de siRNA pode ser usada 

repetidas vezes para guiar a clivagem de muitas moléculas de RNAm alvo 

(ELBASHIR et al., 2001; MEISTER; TUSCHL, 2004, TSENG; MOZUMDAR; 

HUANG, 2009). 

 O silenciamento gênico com a utilização de siRNAs criou um novo paradigma 

no desenvolvimento e descoberta de novos fármacos em relação a terapêutica 

tradicional com o uso de pequenas moléculas e anticorpos monoclonais. Para 

projetar uma terapêutica com o uso de siRNA requerer-se apenas o conhecimento 

da sequência do gene alvo de interesse. Além disso, pelo fato do mecanismo de 

RNAi mediado por siRNA ocorrer no citoplasma, temos uma potencial vantagem em 

relação a outros mecanismos de regulação gênica que necessitam da entrada da 

molécula efetora  no núcleo celular (GUO et al., 2010). 

 Estudos clínicos de fase II para medicamentos à base de siRNAs estão sendo 

conduzidos por empresas como a Allergan e a Alnylam Pharmaceuticals para o 

tratamento de degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e para infecções 

respiratórias por vírus sincial, respectivamente. Outras empresas também estão 

pesquisando essa terapêutica para a DMRI como a Acuity Pharmaceuticals, siRNA 

Therapeutics e a OPKO Health, esta última, com estudos clínicos de fase III. Os 

resultados mostram-se promissores e reforçam a grande viabilidade dessa nova 

modalidade terapêutica (KARAGIANNIS; EL-OSTA, 2005; JONES, 2009). Dentre os 

23 estudos clínicos em andamento com o uso de siRNA, temos um relacionado a 

uma patologia cutânea, a Pachyonychia congênita (PC), doença genética dominante 

negativa causada por mutação em genes que codificam a queratina (CLINICAL 

TRIALS.GOV, 2012). Este é o primeiro estudo do uso de siRNA em pele humana e 

tem como objetivo avaliar a segurança e tolerabilidade de injeções intra-lesionais 

nos calos de pacientes portadores de PC e também avaliar qualquer sinal de 

eficácia no tratamento com siRNA através de exames clínicos, relatos de pacientes 



5 

Introdução 

    

e experimentos para quantificar e distinguir os RNAm de queratina mutante 

(LEACHMAN et al., 2010).  

 

1.2. A importância dos sistemas de liberação para veiculação de siRNAs 

 Estudos recentes ilustram diferentes abordagens para enfrentar os desafios 

no desenvolvimento de terapêuticas com base na interferência de RNA. O 

desenvolvimento de sistemas de liberação clinicamente adequados, seguros e 

efetivos é um dos maiores desafios em proporcionar o uso clínico dos siRNAs para o 

tratamento de doenças severas e crônicas, uma vez que obstáculos na 

administração e distribuição in vivo comprometem seu uso. A terapia gênica de 

RNAi possui algumas limitações como: i) baixa taxa de transfecção celular, ii) rápida 

degradação por enzimas endógenas resultando em um curto tempo meia-vida, iii) 

carga negativa que impede atravessar as membranas celulares, iv) 

biodisponibilidade insuficiente (TOKATLIAN; SEGURA, 2010; NIMESH; CHANDRA, 

2009; REISCHL; ZIMMER, 2009; WHITEHEAD; LANGER; ANDERSON, 2009). 

 Os siRNAs apresentam uma elevada densidade de carga negativa, o que 

possibilita sua associação através de interações eletrostáticas à polímeros, lipídeos, 

proteínas ou peptídeos catiônicos, os quais constituem as principais classes de 

vetores do tipo não virais para a veiculação de siRNA. Estes tipos de vetores 

mostram-se bastante promissores devido sua segurança, possibilidade de 

direcionamento para diferentes alvos celulares através de modificações estruturais 

pela incorporação de ligantes, fácil síntese e baixa resposta imunitária do organismo 

quando comparados aos vetores virais (ZHANG et al., 2007; REISCHL; ZIMMER, 

2009) 

 O adjuvante catiônico ideal para veiculação de siRNA deve ser capaz de: i) 

ultrapassar as barreiras inerentes de cada via de administração como, por exemplo, 

o estrato córneo da pele (EC), principal barreira para penetração de fármacos 

aplicados topicamente (CEVC; VIERL, 2010); ii) ligar-se às moléculas de siRNA 

promovendo proteção contra degradação enzimática; iii) liberar o siRNA nas células 

alvo; iv) facilitar o uptake celular e superar a incapacidade das moléculas de siRNA 

difundirem passivamente pelas membranas celulares devido a repulsão eletrostática 

ocasionada pelo residual de carga negativa do siRNA e das membranas; v) 

promover o escape endossomal liberando o conteúdo do endossomo no citoplasma 

celular antes que ocorra a metabolização do siRNA pela ação dos lisossomos; vi) 
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não provocar uma resposta imune no organismo; vii) desligar-se das moléculas de 

siRNA e permitir que ocorra  um eficiente silenciamento gênico (ZHANG; 

MCINTOSH; GRINSTAFF, 2012; REISCHL; ZIMMER, 2009). 

 Poliplexos é a denominação utilizada para se referir a complexos formados 

entre polímeros catiônicos e ácidos nucléicos e apresentam uma alta eficiência de 

transfecção (REISCHL; ZIMMER, 2009). Um polímero que tem sido amplamente 

utilizado é a polietilenoimina (PEI) (Figura 2). PEIs são polímeros solúveis em água 

com uma alta densidade de carga catiônica em pH fisiológico devido aos 

grupamentos amino protonáveis em cada terceira posição. Neste pH, 

aproximadamente 20% dos nitrogênios presentes na estrutura molecular do PEI 

estão protonados, o que permite ao PEI formar complexos com ácidos nucléicos por 

ligações do tipo não covalentes (GÜNTHER et al., 2011). 

 
Figura 2: Estrutura molecular do polímero catiônico PEI. Adaptado de MARTIMPREY et al., 2009. 

 

 Este polímero sintético de alta densidade de carga catiônica está disponível 

em uma gama de pesos moleculares e nas formas lineares e ramificadas, sendo que 

as formas ramificadas e de baixo peso (25 kDa) são as mais indicadas para uma 

efetiva liberação intracelular. Estudos comparativos entre nanopartículas preparadas 

com PEI de baixo peso molecular (25 kDa) ramificado e linear mostraram que o uso 

do PEI na forma ramificada é mais adequada pois permitiu a obtenção de 

nanopartículas estáveis e carregadas positivamente após complexação com siRNA, 

eficiente captação celular e maior atividade no silenciamento de genes (KWOK; 

HART, 2011). Além disso, PEI de baixo peso molecular apresenta sua toxicidade 

reduzida e também, ao complexar com o siRNA, confere proteção contra a 

degradação enzimática (GRAYSON; DOODY; PUTNAM, 2006). 

 Os complexos formados entre os siRNAs e este polímero apresentam uma 

carga residual positiva, o que permite sua interação com as membranas celulares de 

carga negativa, seguido por internalização por endocitose. A endocitose é um dos 

principais mecanismos de captação de substâncias pelas células e a liberação das 

substâncias internalizadas através de endossomos para o citosol é uma etapa 
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limitante para a realização de um tratamento eficaz quando essas substâncias 

captadas são fármacos (VARKOUHI et al., 2011). 

 A liberação dos complexos siRNA/PEI ocorre no citoplasma após sofrerem o 

escape endossomal pelo mecanismo conhecido como “efeito esponja de prótons” 

(Figura 3). Esse mecanismo é mediado por agentes com alta capacidade de 

tamponamento e flexibilidade para inchar quando protonado. A protonação induz um 

intenso influxo de íons e água para o interior do endossomo ocasionando a ruptura 

da membrana endossomal e liberação do conteúdo internalizado. Polímeros como o 

PEI, possuem uma alta capacidade tamponante em uma ampla faixa de pHs devido 

a presença de grupamentos amina protonáveis com diferentes valores de constante 

de dissociação (pKa) em sua estrutura, que resulta em um influxo que prótons, íons 

cloreto e água dentro do endossomo, o qual incha e se rompe devido a um aumento 

da pressão osmótica (BARRATT; FATTAL, 2009; TSENG; MOZUMDAR; HUANG, 

2009; VARKOUHI et al., 2011). 

 
Figura 3: Esquematização do mecanismo de escape endossomal de poliplexos, conhecido como 
“efeito esponja de prótons”. Adaptado de: HUANG; LIU, 2011. 
 

 Também encontramos complexos entre siRNAs e lipídeos catiônicos que são 

denominados Lipoplexos. Um exemplo de lipídeo catiônico bastante utilizado para 

liberação de ácidos nucléicos é o 1,2 Dioleoil-3-propionato de trimetilamônio 

(DOTAP), um lipídeo monocatiônico que apresenta uma cadeia dioleil, que forma 

lipoplexos espontaneamente como resultado de interações eletrostáticas entre os 

grupos fosfato de carga negativa dos siRNAs com as cargas positivas destes 

lipídeos (KIM et al., 2004). Outro exemplo é a oleilamina (OAM) (Figura 4), um 

lipídeo monocatiônico contendo uma cadeia monoleil, que em pH fisiológico 
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encontra-se totalmente ionizada conferindo um residual positivo ao sistema, que é 

de grande interesse para sistemas de liberação de siRNAs (MARTINI et al., 2008). 

 

 
Figura 4: Estrutura molecular do lipídeo catiônico OAM. Fonte: MARTINI et al., 2008. 

 

 Estudos recentes sugerem que o uptake celular de complexos de siRNA com 

lipídeos catiônicos ocorre principalmente via endocitose. Uma pequena fração 

desses lipoplexos pode entrar na célula por outra via ou por fusão com as 

membranas celulares num processo dependente de colesterol e pode ser 

responsável pela maioria da degradação do RNAm (BRUNO, 2011). 

 A liberação dos complexos siRNA/adjuvante catiônico ocorre após o escape 

endossomal através da interação das moléculas catiônicas com a membrana 

aniônica do endossomo, promovendo sua desestabilização e excluindo água da 

superfície da membrana, que resulta em seu rompimento. O lipoplexo escapa do 

endossomo rompido e libera o siRNA no citoplasma celular (Figura 5) (HUANG; LIU, 

2011). 

 
Figura 5: Esquematização do mecanismo de escape endossomal de lipoplexos. Adaptado de: 
HUANG; LIU, 2011. 
 

 O tamanho médio das nanopartículas formadas pela interação entre o siRNA 

com os substratos catiônicos é de grande importância para sua absorção celular. O 

tamanho de partícula adequado depende do seu campo de aplicação, por exemplo, 

para alcançar tumores, o menor diâmetro possível é desejado. Em geral, as 
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partículas com diâmetro médio entre 200 e 500 nm podem ser captadas pelas 

células alvo por endocitose. Por isso, partículas nessa faixa de tamanho são 

requeridas no desenvolvimento dos sistemas de liberação para veiculação de siRNA 

(REISCHL; ZIMMER, 2009). 

 Além do adequado tamanho de partícula, estratégias que garantam proteção, 

eficiência de transporte através das membranas celulares, eficiente captação 

celular, fácil manipulação, estabilidade, segurança, baixos custos, eficiente escape 

endossomal e biodegradabilidade são requeridas para a viabilização dessa 

promissora classe terapêutica (JONES, 2009). 

 

1.3. Cristais-líquidos 

 Atualmente, a obtenção de sistemas de liberação de estrutura controlável e 

em escala nanométrica é de grande importância para uma ampla gama de 

aplicações. Estas nanoestruturas são importantes ferramentas na construção de 

novos compostos e como matrizes semelhantes aos sistemas biológicos 

promovendo uma liberação funcional e eficaz de alimentos e biomoléculas ativas 

(YAGHMUR; GLATTER, 2009). 

 Nas últimas duas décadas, sistemas líquido-cristalinos têm atraído grande 

atenção devido às suas aplicações em diversas áreas. O grande interesse nesses 

sistemas está na possibilidade de criar partículas estruturadas mediante o uso de 

métodos instantâneos e modular as forças formadas através de estímulos 

fisiológicos como pH, temperatura e força iônica (KRAINEVA  et al., 2005). 

 Estes sistemas apresentam características interessantes para um sistema de 

liberação tópico, tais como estrutura de camada lipídica e forma de gel, capacidade 

de controlar a liberação de fármacos incorporados e a possibilidade de incorporar 

promotores de absorção cutânea na formulação (SHAH; SADHALA; CHILUKURI, 

2001; LEE; KELLAWAY, 2000b; LOPES et al., 2006).  

 Lipídeos polares e certos tensoativos são capazes de formar cristais líquidos 

liotrópicos (LLC) que podem ser definidos como o estado da matéria intermediário 

entre o estado sólido cristalino e líquido isotrópico. A diferença entre líquidos e 

cristais sólidos é o estado de ordem: os cristais apresentam ordem posicional e 

orientacional, enquanto que nos líquidos as moléculas difundem-se livremente. Os 

cristais líquidos combinam a organização do estado sólido com a fluidez e 
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mobilidade molecular do estado líquido. Podem ser obtidos por diversos tipos de 

moléculas que se auto-agregam em um ambiente hidrofílico (SINGH, 2000). 

 Sistemas líquido-cristalinos são caracterizados por alta ordenação interna e 

simetria com ampla área interfacial e também apresentam a capacidade de 

incorporar moléculas hidrofílicas, lipofílicas e anfifílicas e modular a liberação destas 

substâncias. As fases mais comumente encontradas são: lamelar, hexagonal e 

cúbica (Figura 6) (MISHRAKI et al., 2010). A maioria das mesofases liotrópicas 

existe como pares simétricos, um “normal” (tipo I) que trata-se de um sistema onde 

encontramos lipídeos agregados em uma matriz contínua de água, e um “invertido” 

(tipo II) que trata-se de um sistema onde os grupos hidrofílicos hidratados 

encontram-se dispostos dentro de uma matriz apolar contínua composta pelas 

cadeias de hidrocarbonetos (LIBSTER; ASERIN; GARTI, 2011). 

 

 
Figura 6: Representação esquemática das diversas fases líquido-cristalinas formadas pela 
monoleína em presença de água. Adaptado de: SEDDON, 2010.  

 
 A fase lamelar caracteriza-se por intercalar bicamadas lipídicas com a fase 

aquosa, nas quais os grupamentos polares das moléculas localizam-se adjacentes e 

projetados para a fase aquosa, enquanto as caudas hidrocarbonadas encontram-se 

dispostas paralelamente formando uma rede unidimensional. Essa fase é 

caracterizada por sua fluidez e anisotropia na forma de mosaico planar e/ou cruzes 

malteses (TYLE, 1989). 

 A fase hexagonal é formada por longas estruturas cilíndricas, ocorrendo em 

duas formas: (i) a fase reversa, formada por canais aquosos circundados pelas 

cabeças polares do tensoativo, com a porção apolar localizada ao redor dos 

cilindros; e (ii) a fase normal, onde as cabeças polares do tensoativo localizam-se na 
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região externa dos cilindros. Sua obtenção torna-se possível pela adição de 

compostos apolares ao sistema, como por exemplo, o AO. O gel de fase hexagonal 

apresenta-se anisotrópico ao campo de luz polarizada, com textura estriada não 

geométrica ou em formato de placas; sua menor viscosidade em relação à fase 

cúbica é uma importante propriedade que facilita suas aplicações práticas (LIBSTER 

et al., 2009; BORNÉ; NYLAMDER; KHAN, 2001; NORLING et al., 1992). 

 A estrutura da mesofase cúbica é formada por uma bicamada lipídica curva e 

contínua (com uma espessura de aproximadamente 3,5 nm) que se estende em três 

dimensões, separando dois canais congruentes de água de aproximadamente 5 nm 

quando hidratado. O gel de fase cúbica apresenta-se transparente, bastante 

viscoso, isotrópico e termodinamicamente estável na presença de excesso de água 

(GUO et al., 2010). 

 O monoleato de glicerina, também conhecido como monoleína (MO) (Figura 

7), é um lipídeo polar biodegradável com capacidade de formar vários tipos de fases 

líquido-cristalinas em presença de água, sendo considerado um sistema bastante 

promissor para diversas aplicações, incluindo veículos farmacêuticos, sistemas de 

alimentação e meios de reação química (LIBSTER et al., 2007). 

 
Figura 7: Estrutura molecular da MO. Fonte: FONG; HANLEY; BOYD, 2009. 

 

 A formação das diferentes fases líquido-cristalinas ocorre com a hidratação 

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

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

interações de van der Waals. Além da dependência dos constituintes na 

determinação da estrutura líquido-cristalina, LLC também são sensíveis a 

parâmetros externos como temperatura, pressão (LIBSTER; ASERIN; GARTI, 2011) 

e aditivos (ROSSETTI et al., 2011). 

 A geometria molecular da anfifila possui um importante papel na 

determinação do tipo da mesofase líquido-cristalina que será formada. Dessa 

maneira, a teoria do fator de empacotamento (FE) pode ser utilizada para predizer a 

geometria molecular do sistema anfifila/água, sendo que: 
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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 do fator de empacotamento, 

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

 Quando o valor do fator de empacotamento é menor que 1, a anfifila se auto-

organiza de modo a formar estruturas como micelas normais e fase hexagonal 

normal. Quando FE é igual a 1, ocorre a formação de fase lamelar, e quando é 

maior que 1, há o rearranjo da anfifila, formado fase cúbica reversa, fase hexagonal 

reversa e micelas reversas (FONG; LE; DRUMMOND, 2012; GUO et al.; 2010).  
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 A literatura relata diversos fatores que podem influenciar o comportamento 

das mesofases cúbica e hexagonal. A adição de um terceiro componente ao sistema 

anfifila/água como o AO, trioleína, monoleato de diglicerol, vitamina E, dentre outros, 

pode modular a textura das mesofases líquido-cristalinas e resultar em transição de 

fase. Variações de temperatura e pressão, concentração de sais e pH também 

podem induzir a transição de fase nos sistemas líquido-cristalinos (PHAN et al., 

2011; GUO et al., 2010; FONG; HANLEY; BOYD, 2009; FERREIRA et al., 2006).

 Devido à capacidade de absorverem água, as mesofases líquido-cristalinas 

podem ser dispersas em equilíbrio com excesso de água e formar uma dispersão 

coloidal. A dispersão dos géis de fase cúbica e de fase hexagonal em água formam 

pequenas partículas denominadas de “cubossomos” e de “hexossomos”, 

respectivamente. As dispersões formadas incluem vantagens como grande área 

superficial, estabilidade termodinâmica, possibilidade de serem incorporadas por 

outras formulações, não causam irritação na pele após sua aplicação e os lipídeos 

formadores destas estruturas são de baixo custo (SIEKMANN et al., 2002; LOPES et 

al., 2006; LOPES et al., 2007; GUO et al., 2010). Além de serem capazes de 

promover uma liberação sustentada de fármacos, os sistemas líquido-cristalinos 

dispersos também apresentam a vantagem de ser pouco viscosos (AMAR-YULI et 

al., 2007). São atóxicos, biodegradáveis e apresentam propriedades bioadesivas 

que contribuem para sua aplicação como sistema de liberação de bioativos, desde 

fármacos de baixo peso molecular a proteínas, peptídeos e ácidos nucleicos 

(LOPES et al., 2007; GUO et al., 2010). 

 Cristais líquidos formados por monoleína mostraram-se eficientes na 

incorporação e liberação cutânea de fármacos macromoleculares (LOPES et al., 

2006a; LOPES et al., 2006b), podendo ser também promissores para o carreamento 

de siRNA na pele. 

 

1.4. Via de administração tópica para siRNAs 

 A pele é uma atrativa e importante via para a liberação de fármacos, uma vez 

que permite uma aplicação terapêutica não invasiva e em uma ampla região 

corpórea. Além da possibilidade do seu direcionamento para as doenças cutâneas 

(administração tópica), também se pode obter o efeito sistêmico (administração 

transdérmica), combinando a comodidade do paciente, a ausência do metabolismo 
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hepático e a redução dos possíveis efeitos colaterais da administração sistêmica 

(PRAUZNITZ; MITRAGOTRI; LANGER, 2004). 

 Desordens relacionadas à pele, tais como a psoríase e a dermatite atópica, 

são de grande interesse de estudo para a terapia com siRNA. A administração 

tópica de siRNA para o tratamento dessas doenças seria bastante interessante 

devido ao fácil acesso a esse órgão e a possibilidade de direcionar o siRNA para o 

local de ação, reduzindo possíveis problemas relacionados com a sua 

biodisponibilidade (GEUSENS et al., 2009; KIGASAWA et al., 2010). 

 Para o estabelecimento de uma terapia eficaz utilizando siRNAs via 

administração tópica, primeiramente, dependemos da liberação eficiente do siRNA 

nas células alvo. No entanto, atingir esses alvos constitui um grande obstáculo para 

viabilização dessa terapêutica, pois a pele apresenta uma forte barreira exercida 

pelo EC, que dificulta a penetração de substâncias administradas topicamente, e, os 

siRNAs, por serem macromoléculas hidrofílicas, não conseguem atravessar a pele 

por difusão passiva. Para superar essa propriedade, sistemas de liberação devem 

modular essa função e facilitar o transporte de fármacos e macromoléculas na pele 

(DE FOUGEROLLES, 2008; GEUSENS et al., 2011). 

 Assim, as características principais desses sistemas seriam: i) sistemas 

nanoestruturados que viabilizem a liberação de siRNA nas camadas viáveis da pele; 

ii) componentes que atuem como promotores de absorção cutânea; iii) componentes 

que complexem o siRNA por atração eletrostática na dose terapêutica. 

 Dessa forma, a presente pesquisa propôs o desenvolvimento de sistemas de 

liberação tópica a base de nanodispersões de cristais líquidos para a liberação na 

pele de siRNAs, como uma nova proposta para a terapia gênica de doenças 

cutâneas. 



 

 O desenvolvimento e caracterização dos sistemas líquido-cristalinos 

permitiram concluir que:  

• As análises por microscopia de luz polarizada e por difração de raios X 

possibilitaram a identificação das fases líquido-cristalinas das nanodispersões 

que foram caracterizadas como fase hexagonal, exceto para o sistema 

composto por MO:PEI (0,4%):FA, caracterizado como  uma mistura de fase 

hexagonal e fase cúbica. A adição de siRNA às nanodispersões não alterou 

as fases líquido-cristalinas obtidas. 

• As nanodispersões desenvolvidas apresentaram tamanho médio das 

partículas em torno de 190 ± 28 nm e 173 ± 17 nm para as nanodipersões do 

sistema MO:FA com OAM e PEI, respectivamente e de 207 ± 16 nm e 242 ± 

27 para o sistema MO:AO:FA com OAM e PEI, respectivamente, baixa 

polidispersividade, residual de carga positivo e baixa citotoxicidade. A adição 

de siRNA (2,5 ou 10 µM) às nanodispersões não alterou significativamente os 

parâmetros avaliados. 

•  As nanodispersões do sistema MO:FA incorporadas com OAM e PEI 

foram capazes de complexar o siRNA (2,5 ou 10 µM) a partir da concentração 

de 0,4% e 0,2%, respectivamente. Já as nanodispersões do sistema 

MO:AO:FA incorporadas com OAM e PEI foram capazes de complexar o 

siRNA (2,5 ou 10 µM) a partir da concentração de 2,0% e 0,2%, 

respectivamente. 

•  A utilização das nanodispersões de fase líquido cristalina permitiu a 

penetração cutânea in vitro do siRNA-FAM (10 µM) nas camadas mais 

profundas da pele. Entre as nanodispersões em estudo, aquelas com AO em 

sua composição foram mais efetivas, demonstrando a importância da 

presença deste promotor de absorção nos sistemas, além da característica 

nanométrica e residual de carga positivo. 

 Face aos resultados obtidos, pode-se concluir que as formulações de cristais-

líquidos desenvolvidas são sistemas de liberação de base nanotecnológica 

promissores para administração tópica de siRNA para o tratamento de patologias 

cutâneas na terapia gênica. 
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 O desenvolvimento e caracterização dos sistemas líquido-cristalinos 

permitiram concluir que:  

• As análises por microscopia de luz polarizada e por difração de raios X 

possibilitaram a identificação das fases líquido-cristalinas das nanodispersões 

que foram caracterizadas como fase hexagonal, exceto para o sistema 

composto por MO:PEI (0,4%):FA, caracterizado como  uma mistura de fase 

hexagonal e fase cúbica. A adição de siRNA às nanodispersões não alterou 

as fases líquido-cristalinas obtidas. 

• As nanodispersões desenvolvidas apresentaram tamanho médio das 

partículas em torno de 190 ± 28 nm e 173 ± 17 nm para as nanodipersões do 

sistema MO:FA com OAM e PEI, respectivamente e de 207 ± 16 nm e 242 ± 

27 para o sistema MO:AO:FA com OAM e PEI, respectivamente, baixa 

polidispersividade, residual de carga positivo e baixa citotoxicidade. A adição 

de siRNA (2,5 ou 10 µM) às nanodispersões não alterou significativamente os 

parâmetros avaliados. 

•  As nanodispersões do sistema MO:FA incorporadas com OAM e PEI 

foram capazes de complexar o siRNA (2,5 ou 10 µM) a partir da concentração 

de 0,4% e 0,2%, respectivamente. Já as nanodispersões do sistema 

MO:AO:FA incorporadas com OAM e PEI foram capazes de complexar o 

siRNA (2,5 ou 10 µM) a partir da concentração de 2,0% e 0,2%, 

respectivamente. 

•  A utilização das nanodispersões de fase líquido cristalina permitiu a 

penetração cutânea in vitro do siRNA-FAM (10 µM) nas camadas mais 

profundas da pele. Entre as nanodispersões em estudo, aquelas com AO em 

sua composição foram mais efetivas, demonstrando a importância da 

presença deste promotor de absorção nos sistemas, além da característica 

nanométrica e residual de carga positiva. 

 Face aos resultados obtidos, pode-se concluir que as formulações de cristais-

líquidos desenvolvidas são sistemas de liberação de base nanotecnológica 

promissores para administração tópica de siRNA para o tratamento de patologias 

cutâneas na terapia gênica. 
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