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RESUMO 

 
ARAÚJO, M. M. Nanopartículas híbridas polimérico-lipídicas para veiculação de 

siRNA na terapia antisense de doenças cutâneas. 2017. 139f. Tese (Doutorado). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2017. 

 
A terapia gênica por RNA de interferência (RNAi) trata-se de um processo de 
silenciamento pós-transcricional capaz de suprimir a expressão de um determinado 
gene. No entanto, para se tornar eficaz, a terapia gênica utilizando siRNA (small 
interfering RNA - siRNA) é dependente de uma eficiente liberação e expressão do acido 
nucléico nas células-alvo dentro dos tecidos ou órgãos. A literatura atual mostra algumas 
propostas de sistemas de liberação tópica de siRNA, entretanto, o uso de nanopartículas 
híbridas polimérico-lipídicas para complexação e liberação de siRNA na pele para o 
tratamento tópico de doenças cutâneas, ainda é pouco explorado, o que configura a 
inovação deste trabalho. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo o 
desenvolvimento de uma nanopartícula hibrida lipídica associada a um polímero 
catiônico (NLS-PEI) como sistema de liberação tópica para siRNA, visando a terapia 
gênica como nova abordagem no tratamento de patologias cutâneas. Primeiramente a 
composição e o método de produção das NLS-PEI foram otimizados. Como polímero 
catiônico, utilizou-se a polietilenoimina (PEI). As NLS-PEIs otimizadas, compostas pelo 
lipídeo Compritol® 888 ATO (2,0%), Poloxamer 188 (1,5%) e PEI (0,15 e 0,25%), 
apresentaram-se esféricas com superfície lisa e um tamanho médio de 165 nm, 
potencial zeta médio de +20 mV, concentração de partículas de 1013/mL e com alta 
estabilidade (90 dias a 4°C). Foi demonstrado, por DSC, que a PEI interage tanto com o 
tensoativo na superficie das nanoparticulas como também com o lipídeo. A avaliação de 
comportamento e ação in vitro das NLS-PEIs foi estudada em queratinócitos e 
fibroblastos, evidenciando que o tratamento não diminuiu a viabilidade celular e houve 
alta captação verificada por citometria de fluxo (acima de 80% de células transfectadas) 
e por microscopia confocal. No estudo in vitro de penetração das NLS-PEI complexado 
com siRNA-FAM em pele de orelha de porco, foi demonstrado a penetração cutânea 
aumentada de siRNA-FAM a partir das NLS-PEIs. Ensaio in vivo em modelo de 
inflamação cutânea aguda e crônica mostrou a eficácia das NLS-PEIs contendo siTNF-α, 
reduzindo a espessura da epiderme em comparação ao grupo controle, reduzindo o 
rubor, a descamação e os níveis da citocina pró-inflamatória TNF-α e seu RNAm 
correspondente. A NLS-PEI também promoveu a penetração cutânea das moléculas de 
siRNA nas camadas mais profunda da pele, in vivo. Diante dos resultados obtidos, pode-
se concluir que as formulações desenvolvidas são sistemas de liberação promissores 
para administração tópica de siRNA para o tratamento de patologias cutâneas na terapia 
gênica. 
 

Palavras chave: siRNA, pele, nanopartículas hibridas lipídico-poliméricas, terapia gênica, 
aplicação tópica. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 PELE 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano correspondendo à cerca de 15% do 

peso corporal. Entre as múltiplas funções complexas da pele, um de seus papéis 

principais é o de evitar a invasão de agentes externos, agindo como uma barreira 

defensiva às ameaças do ambiente exterior. A pele possui mecanismos de defesa que 

lhe conferem barreiras de proteção física, imunológica e metabólica, a fim de inibir 

ataques de microorganismos, produtos químicos, radiação ultravioleta (UV) e de 

partículas. Por outro lado, a pele pode ser utilizada como uma porta de entrada para 

substâncias terapêuticas, tais como fármacos e vacinas, se os mecanismos que 

conferem as propriedades de barreira forem entendidos e explorados (BARBIERI et al., 

2014; PROW et al., 2011).  

De acordo com a Figura 1, a pele humana é estruturada histologicamente em 

duas camadas: a epiderme e a derme. Logo abaixo da derme existem um tecido de 

sustentação formado por tecido adiposo chamado hipoderme ou tecido celular 

subcutâneo (RIBEIRO, 2010). 

A epiderme é constituída por um epitélio de revestimento estratificado 

pavimentoso, sendo a camada mais externa do tecido cutâneo. É um epitélio versátil, 

cujas células se multiplicam, diferenciam e renovam periodicamente composto por 

queratinócitos os quais são elementos dominantes quanto ao número, representando 

95% do conjunto das células epidérmicas (LAI-CHONG & MCGRATH, 2013; PROKSCH 

et al., 2008).  

A divisão das células na camada basal origina varias camadas distintas, que à 

medida que migram para a superfície progressivamente se diferenciam, sofrendo 

mudanças morfológicas e metabólicas (SMEDEN et al., 2014). Os queratinócitos da 

epiderme são organizados em camadas, as quais são nomeadas em função da posição 

ou propriedade estrutural (Figura 1), como: 

- Camada basal composta por celulas proliferativas sobre a junção 

dermoepidermica;  

- Camada espinhosa com células que apresentam grande quantidade de 

filamentos de queratina organizados ao redor do núcleo inseridos na periferia celular 

associados aos desmossomos, as células mais profundas têm forma poliédrica e as 

superficiais mais achatadas;  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123864567035012
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- Camada granulosa local de geração de componentes estruturais (grânulos de 

querato-hialina) e é responsavel pela formação da bicamada lipídica que posteriormente 

vai formar a barreira epidermica; 

- Camada córnea formada por células anucleadas achatadas em estagio 

avançado de degeneração que se dispõem em lamelas num sistema bicompartimental 

de corneócitos ricos em proteinas rodeados por uma matriz lipídica continua, essa 

camada é a responsavel pela função de barreira e de proteção (BARBIERI et al., 2014; 

SMEDEN et al., 2014; PROW et al., 2011). 

 

Figura 1 - Estrutura esquemática da pele (Adaptado de Pasparakis, 2014). 

 

 
Dessa forma, a queratinização da epiderme, processo de diferenciação celular 

que leva à formação das células córneas, compreende dois fenômenos: migração 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123864567035012
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vertical das células surgidas da divisão das células basais e diferenciação destas 

células, durante sua viagem ascensional para chegar à formação de células córneas. 

Essas células sofrem esfoliação, ocorrendo dessa forma um deslocamento permanente 

e repetido de células, que da camada basal atingem gradualmente a superfície 

epidérmica, para se desprenderem já mortas. Essa diferenciação ocorre em torno de 

duas semanas para jovens e em torno de 37 dias para pessoas com mais de 50 anos 

(SMEDEN et al., 2014). 

Os lipídeos, presentes no estrato córneo, conferem permeabilidade à água 1000 

vezes menor que a maioria das membranas biológicas (SMEDEN et al., 2014). Essa 

impermeabilidade é considerada um problema, pois se estima que apenas uma pequena 

porcentagem de material ativo penetra através da pele quando aplicado topicamente 

(CEVC & VIERL, 2010).  

Uma quinta camada, a lúcida é encontrada entre as camadas córnea e granular 

na palma das mãos e na sola dos pés, conferindo maior espessamento da pele nestas 

regiões (BARBIERI et al., 2014; PROW et al., 2011).  

Dentro da epiderme há varias populações de células, como os melanócitos, que 

se localizam na camada basal da epiderme, sintetizam o pigmento melanina e 

transferem para os queratinócitos vizinhos, o que dá cor para a pele e protege contra a 

radiação UV; células de Langerhans e dendríticas apresentadoras de antígenos, as 

quais possuem funções imunológicas, e células de Merkel responsáveis pela sensação 

tátil. A epiderme não possui vasos, os nutrientes e oxigênio chegam à epiderme por 

difusão a partir de vasos sanguíneos da derme (LAI-CHEONG & MCGRATH, 2013; 

CEVC & VIERL, 2010).  

A derme é formada por tecido conjuntivo denso constituído por células e por 

abundante matriz extracelular, que tem como funções nutrição e sustentação da 

epiderme. Este tecido de sustentação é atravessado por inúmeros vasos e nervos, onde 

estão implantados os anexos cutâneos: glândulas sudoríparas e sebáceas, pelos e 

unhas. Considerada como verdadeiro “reservatório” de água, é suscetível de armazenar, 

trocar e fornecer massas variadas de água em função das necessidades do organismo. 

A matriz extracelular é composta por fibras de colágeno e elastina que se banham na 

substância fundamental, material amorfo formado por água, sais minerais e 

macromoléculas que são representadas pelos glicosaminoglicanos e glicoproteínas de 

estrutura. A derme se divide em papilar, que nutre a epiderme por difusão e, em 

reticular, com vasos sanguíneos de maior calibre e fibras de colágeno e elastina mais 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123864567035012
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espessas, importantes para a flexibilidade e distensão da pele (ERDŐ et al., 2016; LAI-

CHEONG & MCGRATH, 2013). 

Abaixo da derme está a hipoderme, ou tecido celular subcutâneo, é composta por 

tecido conjuntivo frouxo, que une de maneira pouco firme a derme aos órgãos 

subjacentes. É a camada responsável pelo deslizamento da pele sobre as estruturas da 

qual se apoia e é responsável pelo amortecimento de choques físicos e reserva 

energética (LAI-CHEONG & MCGRATH, 2013). 

A aplicação de substâncias ativas na pele ou através dela, abrem diversas 

possibilidades de uso para produtos farmacêuticos e cosméticos. Além disso, por 

receber um terço da circulação sanguínea, a pele representa uma rota ideal para 

tratamento. Todavia, a pele exerce função barreira através do estrato córneo, que é a 

camada mais externa da pele, a qual influencia a taxa de absorção/penetração de 

substâncias, juntamente com outros fatores como área de contato (local e extensão), 

duração da exposição, integridade do estrato córneo e espessura da epiderme; ainda, 

há aqueles fatores relacionados à molécula como lipofilicidade/hidrofilicidade, peso 

molecular, concentração e finalmente, tipo da formulação que veicula a molécula 

(SMEDEN et al., 2014; DELOUISE, 2012; CEVC & VIERL, 2010). 

Depois que uma molécula ativa atravessa o estrato córneo, não há outra barreira 

à difusão nas outras camadas da pele se a molécula não ficar retida ou metabolizada no 

caminho. A permeação de substâncias através da pele pode ocorrer por difusão da 

substância ativa através da epiderme intacta ou através dos apêndices da pele, como: 

folículos pilosos e glândulas sudoríparas. Esses caminhos pelos quais as moléculas 

podem atravessar o estrato córneo são: intercelular, intracelular, e folicular, como pode 

ser observado na Figura 2 (ZAKREWSKY et al., 2015).  

O caminho intercelular é o maior responsável pela permeação da maioria dos 

fármacos (ERDŐ et al., 2016), pois a substância ativa não tem que atravessar os 

queratinócitos, apenas difunde-se pelas lamelas lipídicas que rodeiam os corneócitos. 

Na rota intracelular, a substância ativa não apenas difunde-se entre os lipídios como 

também atravessa os corneócitos preenchidos de queratina e lamelas lipídicas 

compostas de ceramidas, colesterol e ácidos graxos livres (PROKSCH et al., 2008). A 

via folicular acontece através de folículos pilosos associados às glândulas sebáceas, os 

quais correspondem a 0,1% da área da pele e servem como vias de acesso rápido de 

curto prazo, assim como as glândulas sudoríparas, para a derme profunda 

(ZAKREWSKY et al., 2015; ERDŐ et al., 2016). 
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Figura 2 - Estrutura esquemática das vias de penetração cutânea (Adaptado de 

Zakrewsky et al., 2015).  

 

 

 

Com relação aos perfis de hidrofilicidade e lipofilicidade, a pele é formada de 

várias camadas que alternam essas propriedades, começando pelo estrato córneo que 

tem característica lipofílica (13% de água), seguido da epiderme viável (70% de água) e 

derme com características hidrofílicas. Se uma substância alcançar a derme, será 

absorvido pela circulação sanguínea local, podendo atingir a circulação sistêmica (CEVC 

& VIERL, 2010).  

Devido a pele possuir grande área de superfície constitui-se o órgão mais 

acessível do corpo, oferecendo abordagens quanto a modificação de genes. É possível 

obter-se um tratamento bem controlado de uma área limitada da pele por meio da 

modificação genética, onde esta região pode ser monitorizada e ter biopsia para 

melhoria funcional e/ou removida cirurgicamente, se os efeitos secundários indesejados 

ocorrerem. O sucesso no desenvolvimento da terapia gênica tem um potencial 

significativo para o tratamento de doenças de pele causada por expressão gênica 

aberrante, incluindo doenças alérgicas de pele, alopecia, câncer de pele, psoríase, 

hiperpigmentação e paquioníquia congênita (SEGRE, 2006; CHONG et al., 2013; 

VICENTINI et al., 2013ª; BARBIERI et al., 2014). 

 

1.2 TERAPIA GÊNICA – INTERFERÊNCIA POR RNA (RNAi) 

 

A terapia gênica é definida como a transferência de material genético para 

células, tecidos ou órgãos com o objetivo de curar uma determinada doença ou melhorar 
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o estado clínico do paciente; o conceito é simples e envolve a entrega de ácidos 

nucleicos para células-alvo na tentativa de alterar a produção de uma proteína 

especifica, levando a modificações na sua expressão e como consequência resultar em 

um benefício terapêutico (AL-SAIKHAN, 2013; DAVID & PEEBLES, 2008; HE et al., 

2013; IBRAHEEM, ELAISSARI, FESSI, 2014).  

Esta terapia tem o potencial de alterar profundamente a maneira de abordar e 

tratar doenças crônicas e adquiridas porque permite regular, reparar, substituir, 

adicionar, deletar ou silenciar uma sequência gênica que é identificada como benéfica 

ou prejudicial ao funcionamento adequado do organismo. Por isso é importante porque 

oferece nova opção de tratamento para doenças atualmente incuráveis. A função da 

administração do gene correto é a de compensar o gene defeituoso contido na célula 

para, assim, conseguir recuperar sua função normal, eliminando o foco da doença e não 

apenas seus sintomas (DAVID & PEEBLES, 2008; HE et al., 2013).  

O silenciamento de genes pode ser realizado em nível transcricional ou pós-

transcricional. O silenciamento gênico transcricional é baseado na manipulação de 

sequências gênicas pela inserção de mutações em regiões específicas do gene, 

produzindo proteínas truncadas ou proteínas com domínios não funcionais. Já no 

silenciamento gênico pós-transcricional a repressão da expressão gênica é feita pela 

degradação do RNA mensageiro (RNAm) (CAPECCHI, 1989; SCHERER; ROSSI, 2003; 

SIFUENTES-ROMERO et al., 2011). 

O processo de silenciamento gênico pós-transcricional foi descrito pela primeira 

vez, no início da década de 90, pelos grupos de Richard Jorgensens e Joseph Mols 

enquanto tentavam intensificar a coloração púrpura de petúnias por meio da introdução 

de transgenes responsáveis pela pigmentação (NAPOLI et al., 1990; VAN DER KROL et 

al., 1990). Entretanto, os resultados obtidos foram flores totalmente brancas ou 

irregularmente coloridas em decorrência do silenciamento, tanto do transgene, quanto 

do gene endógeno responsável pela pigmentação. Esse fenômeno foi denominado “co-

supressão”. Mais tarde, um efeito semelhante foi encontrado no fungo Neurospora 

crassa e denominado “supressão” (NAPOLI et al., 1990; VAN DER KROL et al., 1990; 

FRANÇA et al., 2010; SIFUENTES-ROMERO et al., 2011). 

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

nematódeo Carnorhabditis elegans utilizando fitas de RNA antisense e RNA sense 

(controle negativo) e observaram a inibição da produção da proteína par-1 com a 

utilização de ambas as fitas (GUO & KEMPHUES, 1995). Enquanto isso, Andrew Fire e 

Craig Mello (1998) obtiveram resultados semelhantes ao injetarem as fitas senses e 
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antisense separadamente no nematódeo. Porém, ao injetarem as fitas juntas, 

observaram que moléculas de fita dupla de RNA (double strand RNA – dsRNA) eram 

mais efetivas que cada fita individualmente na supressão da expressão de um 

determinado gene com sequência similar àquele dsRNA (FIRE et al., 1998; GARY, PURI 

& WON, 2007). Este processo foi denominado interferência por RNA (RNAi) e levou Fire 

& Mello ao prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2006. 

 A RNAi ganhou grande atenção e tornou-se um procedimento bastante utilizado 

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 (GUO et al., 

2010b). 

 O mecanismo de interferência por RNA pode ser dividido em duas fases distintas: 

a fase de iniciação, na qual ocorre a produção das moléculas efetoras, as quais podem 

ser classificadas em relação a sua origem e função em ao menos três categorias: siRNA 

(small interfering RNA), miRNA (microRNA) e shRNA (short hairpin RNA); e a fase de 

execução, na qual ocorre a incorporação das moléculas efetoras em complexos 

proteicos e a promoção do silenciamento gênico (GELEY; MULLER 2004; DE PAULA; 

BENTLEY; MAHATO, 2007). 

O siRNA é gerado no citoplasma pela clivagem de dsRNA pela enzima Dicer em 

pequenos nucleotídeos de aproximadamente 21-23 bases (Figura 3). A geração do 

miRNA inicia-se no núcleo onde os miRNA primários (pri-RNA) codificados 

endogenamente são processados em precursor miRNA (pre-miRNA), de 

aproximadamente 70 pares de bases, contendo uma região dupla fita e uma alça fita 

simples formando uma estrutura denominada hairpin. Estes pre-miRNA são 

transportados para o citoplasma onde são clivados pela Dicer gerando um miRNA com 

cerca de 22 nucleotídeos. Na fase de execução, o siRNA e o miRNA são incorporados 

em complexos proteicos denominados 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. Uma helicase presente neste 

complexo abre a dupla-fita do siRNA, a fita sense é eliminada e a fita antisense guia o 

complexo até o RNAm alvo, que é clivado pelo complexo, degradando-o (DE PAULA et 

al., 2007; VICENTINI et al., 2013b). O siRNA tem uma complementaridade perfeita com 
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o RNAm alvo, enquanto o miRNA tem normalmente uma sequência imperfeita, o que 

leva o silenciamento gênico sem a degradação do RNAm (DAVID et al., 2010; GELEY; 

MULLER, 2004; DE PAULA et al., 2007; HUANG & LIU, 2011).  

 

Figura 3 - Mecanismo de interferência por RNA (Adaptado de Ozcan et al., 2015). 

 

 

 

Em células de mamíferos, os siRNAs são tipicamente exógenos, muitas vezes 

introduzidos na célula por um vírus invasor. O silenciamento de gene pelo siRNA pode 

ser conseguido por meio de duas estratégias básicas: 1) os vetores virais ou plasmídeos 

entram no núcleo e são transcritos para produção de sequências curtas de RNA (hairpin) 

as quais são transportadas para o citoplasma e processadas em siRNAs pela enzima 

Dicer; 2) ou há a introdução de um siRNA sintético (21-23 nucleotídeos) no citoplasma 

que sofre um processamento direto por meio do complexo multimérico chamado RISC, 

este convenientemente ignora o mecanismo Dicer (GUO et al., 2011; JACKSON & 

LINSLEY, 2010; GUZMAN-VILLANUEVA et al., 2014). 
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O silenciamento gênico com a utilização de siRNA criou um novo paradigma no 

desenvolvimento e descoberta de novos fármacos em relação à terapêutica tradicional 

com o uso de pequenas moléculas e anticorpos monoclonais. Para projetar uma 

terapêutica com o uso de siRNA requer-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, tem-se uma potencial vantagem em relação a outros 

mecanismos de regulação gênica que necessitam da entrada da molécula efetora no 

núcleo celular (GUO et al., 2010b). Ademais, o siRNA é especifico e consegue bloquear 

a expressão somente da proteína de interesse, já como fármaco convencional, devido à 

similaridade estrutural entre algumas proteínas, o bloqueio não-especifico pode 

acontecer. Outra vantagem sobre fármacos convencionais é que a inibição da expressão 

gênica pode ser mais efetiva para o alcance do resultado terapêutico do que o bloqueio 

da proteína alvo, isto porque uma molécula de RNAm é traduzida em várias cópias de 

proteína e um siRNA pode silenciar múltiplas cópias de RNAm (BUMCROT et al., 2006; 

DAKA & PEER, 2012). 

 Diversos estudos clínicos para terapias à base de siRNA estão sendo conduzidos 

e os resultados mostram-se promissores reforçando a grande viabilidade dessa nova 

modalidade (OZCAN et al., 2015). 

 

1.2.1 Desafios para uso terapêutico do siRNA 

 

 siRNAs são moléculas de RNA dupla fita estruturalmente bem definida com alto 

peso molecular (~ 13kDa). Possuem geralmente 19-21 pares de bases, sendo a 

extremidade 5’ fosforilada e a extremidade 3’ hidroxilada e com 2 nucleotídeos 

desemparelhados em cada ponta (Figura 4). Para a realização do efeito desejado, é 

necessário que as moléculas de siRNA atravessem a membrana plasmática e alcancem 

seu alvo: o interior das células. A membrana plasmática das células é uma estrutura 

dinâmica com característica lipofílica e grupos de fosfolipídios aniônicos. Como 

resultado, ela restringe a entrada de moléculas grandes, hidrofílicas e eletricamente 

carregadas (grupos fosfatos aniônicos), exatamente como as moléculas de RNA, o que 

faz com que a passagem pela membrana se torne um processo difícil (ALIABADI et al., 

2012; KHALIL et al., 2006; XU, GANESH, AMIJI, 2012; CHONG et al., 2013).  
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Figura 4 - Estrutura da molécula do siRNA. 

 

 

 

As moléculas de siRNA também podem estimular uma resposta do sistema 

imunológico inato. Várias características podem influenciar a natureza e o grau de 

imunoestimulação e estas incluem a sequência do siRNA, sua estrutura, modificações 

químicas e os materiais utilizados na construção dos sistemas de liberação (OZCAN et 

al., 2015). 

Outro desafio da terapêutica com siRNA está relacionado a estabilidade dessas 

moléculas em fluidos biológicos (OZCAN et al., 2015). Quando veiculadas na forma livre, 

são quase instantaneamente degradadas pela ação de RNase A, que resulta em uma 

curta meia-vida, de cerca de 30 min. Dessa forma, as estratégias utilizadas para 

aumento de estabilidade do siRNA livre é modificação química com o intuito de reduzir a 

atividade da nuclease e/ou uso de um sistema de liberação que proteja e carreie essa 

molécula (ALIABADI et al., 2012; GUZMAN-VILLANUEVA et al., 2014). 

Portanto, o sucesso da terapia gênica com siRNA é dependente de um eficiente 

carreamento e liberação, para que haja a expressão do agente terapêutico nas células-

alvo dentro dos tecidos ou órgãos, sendo similar a outras estratégias terapêuticas que 

envolvem a administração de moléculas biológicas ativas. Com isso, é necessária a 

utilização de um sistema de liberação adequado para veiculação de tal agente 

terapêutico que o proteja da degradação in vivo, para limitar sua eliminação precoce e 

para liberar o siRNA nas células específicas para efetivo silenciamento. 

 

1.2.2 Sistemas de liberação para veiculação do siRNA 

 

As barreiras biológicas impostas à terapia a base de siRNA devem ser superadas 

com o auxílio de sistemas de liberação. Polímeros, lipídeos, proteínas ou peptídeos 

catiônicos constituem as principais classes de vetores do tipo não-virais para a 
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veiculação de siRNA e podem ser aplicados na liberação dos genes. Estes tipos de 

vetores mostram-se promissores devido sua segurança, possibilidade de direcionamento 

para diferentes alvos celulares por meio de modificações estruturais pela incorporação 

de ligantes, fácil síntese e baixa resposta imune do organismo quando comparados aos 

vetores virais (SCHATZLEIN & UCHEGBU, 2006). Os sistemas virais, embora tenham 

alta eficiência de transfecção, apresentam muitos riscos relacionados às reações imunes 

e tóxicas além de possível recombinação viral, assim, as questões de segurança são um 

obstáculo para seu uso (REISCHL; ZIMMER, 2009).  

Um sistema carreador ideal para veiculação de siRNA deve ser capaz de 

(CHROEDER et al., 2010; PECOT et al., 2011; FOLVARI et al., 2015; HATTORI et al., 

2006): 

- Ultrapassar as barreiras inerentes de cada via de administração; 

- Ligar-se às moléculas de siRNA promovendo proteção contra a degradação 

enzimática; 

- Facilitar a captação celular, uma vez que as moléculas de siRNA são incapazes 

de difundirem passivamente pelas membranas celulares devido a repulsão eletrostática 

ocasionada pela carga residual negativa do siRNA e da bicamada lipídica; 

- Promover o escape endossomal liberando o conteúdo do endossomo no 

citoplasma celular antes que ocorra a metabolização do siRNA nos lisossomos; 

- Ser inerte e não estimular uma reposta imunológica no organismo; 

- Liberar as moléculas de siRNA intactas no citoplasma para um eficiente 

silenciamento gênico. 

Os sistemas de liberação não-virais normalmente consistem de complexos 

formados entre polímeros ou lipídeos catiônicos e siRNA (REISCHL & ZIMMER, 2009). 

Os lipídeos e polímeros catiônicos formam complexos com siRNA através de interações 

eletrostáticas de sua carga positiva com a carga negativa do siRNA formando os 

lipoplexos e os poliplexos, respectivamente. As interações eletrostáticas devem ser 

suficientemente estáveis para sustentar a complexação do ácido nucleico com o lipídeo 

ou polímero catiônico durante o seu transporte até a célula alvo protegendo-o da 

degradação e promovendo a sua internalização celular. A complexação siRNA/carreador 

catiônico evita os problemas de repulsão pela membrana celular que tem carga residual 

negativa e diminui o tamanho dos ácidos nucleicos devido à condensação da molécula 

(LIU et al., 2011; BEYERLE et al., 2011). Os siRNAs também podem ser conjugados 

com moléculas pequenas (ex. colesterol) e anticorpos. Soma-se a essas alternativas, a 

possibilidade de veiculação do siRNA em nanopartículas (lipossomas, nanopartículas 
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lipídicas, nanopartículas poliméricas, dentre outros), os quais apresentam resultados 

promissores na promoção da captação celular e silenciamento gênico em diferentes 

linhagens celulares e tecidos (REISCHL & ZIMMER, 2009; WANG et al., 2010; ZHOU et 

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

Os ácidos nucleicos podem ser internalizados nas células por diversas vias de 

entrada e a preferencialmente utilizada dependerá das características do sistema 

carreador (tamanho, carga superficial, conformação e presença de ligantes) e da 

linhagem celular (SAHAY et al., 2010; VERCAUTEREN et al., 2012). A principal via de 

entrada do siRNA na célula é por endocitose (SCHROEDER et al., 2012) (Figura 5). Foi 

proposto que o escape endossomal de complexos internalizados por endocitose 

mediada por clatrina ocorre pela desestabilização da membrana endossomal pela 

presença dos lipídeos presentes nestes complexos. Caso esta desestabilização não 

ocorra, o conteúdo não será liberado no citoplasma e ocorrerá a sua degradação 

lisossomal. Na endocitose mediada por caveolina, o escape endossomal ocorre 

principalmente pela ruptura osmótica do endossomo num processo denominado “efeito 

esponja de prótons” (REJMAN et al., 2006). Assim, o complexo precisa ter 

características adequadas para que ocorra o escape endossomal (WAN et al., 2013). 

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

exemplo, para obter uma acumulação passiva de partículas nas regiões tumorais, 

partículas com diâmetro menor que 200 nm é desejado. Em geral, as partículas com 

diâmetro médio de até 500 nm podem ser captadas pelas células alvo por endocitose. 

Dessa forma, no desenvolvimento de sistema de liberação para siRNA, partículas 

nanométricas são requeridas (REISCHL; ZIMMER, 2009). 

O siRNA pode ser administrado sistêmica ou localmente. A administração 

sistêmica de siRNA deve lidar com diversos desafios além dos inerentes da aplicação de 

siRNA, como interação do siRNA com componentes do sangue, depuração renal e 

permeação dentro do tecido, além de problemas de toxicidade em tecidos não-alvo 

(PEER & LIEBERMAN, 2011; SARET et al., 2015). A administração local pode superar 

estes desafios e apresenta várias vantagens como possibilitar administração de doses 

menores, permitir liberação local e diminuir a imunoestimulação (CONDE et al., 2015; 

VICENTINI et al., 2013b). 
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Figura 5 - Esquematização do escape endossomal: (A) endossomo, (B) escape 

endossomal por desestabilização da membrana do endossomo, (C) escape endossomal 

pelo “efeito esponja de prótons” (Adaptado de Wan et al., 2013). 

 

 

 

No que diz respeito a desordens relacionadas com a pele, tais como psoríase, 

dermatite atópica e doenças vesiculares adquiridas, a terapia à base de siRNA é uma 

forma de tratamento interessante uma vez que a pele é um órgão com elevada área 

superficial, de fácil acesso, não-invasiva, além de permitir o tratamento local destas 

doenças (GEUSENS et al., 2009, VICENTINI et al., 2013a, b). 
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Os sistemas de liberação de fármacos e a Nanotecnologia Farmacêutica 

apresentam efetivas estratégias para a administração de siRNA pela via tópica. Geusens 

e colaboradores (2009) sintetizaram e caracterizaram lipossomas ultra deformáveis 

contendo DOTAP (1,2-dioleoil-3-trimetilamônio-propano) e colato de sódio, complexados 

com siRNA e investigaram a eficiência deste sistema de liberação in vitro em culturas 

primárias de melanócitos epidérmicos humanos. Kigasawa e colaboradores (2010), 

estudaram a permeação cutânea de siRNA associada a técnica de iontoforese. 

Adicionalmente, investigaram o efeito do siRNA nos níveis de interleucina-10, a qual 

encontra-se elevada na dermatite atópica, verificando a diminuição desta citocina com o 

tratamento sugerido.  

Chong e coautores (2013), avaliaram o potencial de microagulhas de aço 

inoxidável revestidas de siRNA como um meio para liberá-lo na região alvo, a epiderme. 

Este foi o primeiro estudo a explorar a utilidade desse sistema para liberação de siRNA e 

observaram a deposição de siRNA dentro da pele e o silenciamento in vivo do gene 

(Luciferase/GFP) em questão. Já Vicentini e colaboradores (2013b) avaliaram 

nanodispersões de fases liquidas cristalinas como vetores não-virais, para liberação de 

siRNA na pele utilizando-se do polímero catiônico polietilenoimina (PEI) e do lipídeo 

catiônico oleilâmina (OAM) para complexação com siRNA. Os autores verificaram que os 

sistemas propostos aumentaram a penetração do siRNA na pele de camundongos 

hairless e promoveram a redução dos níveis da proteína modelo GAPDH sem causar 

irritação cutânea. Depieri et al., (2016) avaliaram esse mesmo sistema de aplicação 

tópica em modelo in vivo de psoríase e silenciaram a citocina IL-6. Ainda com um 

sistema de liberação semelhante, Petrilli e colaboradores (2016) funcionalizaram essas 

nanodispersões de fases liquidas cristalinas com peptídeos célula penetrantes e 

silenciaram a citocina TNF-α em modelo in vivo de inflamação tópica aguda induzida por 

derivado de forbol. 

Dentre os polímeros carregados positivamente empregados na construção de 

carreadores não-virais, um dos mais utilizados é a polietilenoimina (PEI) (Figura 6). A 

PEI é um polímero sintético hidrossolúvel com elevada carga residual positiva em pH 

fisiológico devido aos grupamentos amino protonáveis em cada terceira posição 

(GUNTHER et al., 2011). Este polímero apresenta alta capacidade de se complexar com 

ácidos nucleicos por meio de interações eletrostáticas, promovendo a condensação da 

sua estrutura, com isso, diminui o seu tamanho e neutraliza a carga negativa, 

favorecendo a entrada na célula através da membrana celular e facilitando o escape 
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endossomal pelo “efeito esponja de prótons” (GUNTHER et al., 2011, YIN et al., 2014; 

GUO et al., 2010b). 

 

Figura 6 - Estrutura química do PEI ramificado. 

 

 

 

Há disponível no mercado o polímero catiônico PEI com diferentes massas 

moleculares e na forma linear ou ramificada, sendo as formas ramificada e de baixo 

peso molecular as mais indicadas para uma efetiva liberação intracelular. Estudos 

comparativos entre nanopartículas preparadas com PEI na forma linear ou ramificada 

mostraram que a forma ramificada foi mais adequada, pois produziu partículas mais 

estáveis, carregadas positivamente, que promoveram uma alta captação celular do 

siRNA e resultaram em um silenciamento gênico mais efetivo (KWOK & HART, 2011). O 

PEI ramificado de 25 kDa e o de 22 kDa são os mais eficientes. Porém, estes PEIs 

apresentam certa toxicidade celular (GUNTHER et al., 2011; LIU et al., 2011). 

Vários sistemas com base lipídica foram desenvolvidos para veiculação de siRNA. 

Variações na composição dos lipídeos e nas propriedades estruturais das 

nanopartículas permitem a entrega especifica do siRNA, além de influenciar sua 

liberação após a internalização celular (KAPOOR et al., 2012). As nanopartículas 

lipídicas solidas (NLS) são sistemas compostos por substâncias fisiologicamente 

toleradas e que já possuem aprovação para aplicação farmacológica em seres 

humanos. Seus componentes apresentam baixa citotoxicidade e possibilitam a obtenção 

de nanopartículas sem o uso de solventes. Além disso, são passiveis de esterilização e 

sua produção pode ser feita em larga escala o que é interessante para produção 

industrial (ASSIS et al., 2012; CARVALHO et al., 2013; FRICKER et al., 2010; HU et al., 

2008; MANDAL et al., 2013; MÜLLER et al., 2008). 
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Diante disso, com o intuito de reduzir a toxicidade do PEI e aproveitar suas 

qualidades para terapia gênica e concomitantemente utilizar-se das vantagens das 

NLSs, propôs-se a síntese de uma nanopartícula lipídica associada a esse polímero. A 

literatura atual mostra algumas propostas de sistemas de liberação tópica de siRNA. 

Entretanto, o uso de nanopartículas híbridas polimérico-lipídicas para complexação e 

liberação de siRNA na pele para o tratamento de doenças cutâneas, ainda é pouco 

explorado, o que demonstra o caráter inovador deste trabalho.  

 

1.3  NANOPARTÍCULAS HIBRIDAS POLIMÉRICO- LIPÍDICAS (NPL) 

 

As NPLs são um sistema nanométrico emergente de administração de fármacos, 

feitas de polímeros e lipídios, compreendendo vantagens de ambos os materiais. As 

NPLs são sólidas à temperatura corpórea, semelhante às NLSs, mas diferente de 

nanopartículas essencialmente lipídicas, como os lipossomas que consistem de um 

núcleo aquoso rodeado por uma bicamada lipídica (WU, 2016; HADINOTO et al., 2013; 

ZHANG & ZHANG, 2010).  

A coexistência de polímeros e lipídeos possuindo propriedades diferentes no 

mesmo material, como hidrofobicidade e a solubilidade em água, confere uma 

capacidade versátil às NPLs de encapsular diversos tipos de compostos. Em 

comparação com outros tipos de nanocarreadores, a NPL apresenta uma série de 

vantagens próprias, incluindo (1) ampla seleção de polímeros e lipídios biocompatíveis e 

inúmeras combinações lipídico-poliméricas, (2) fácil produção (3) superior capacidade de 

co-encapsulamento de agentes terapêuticos e de imagem com diferentes propriedades 

(WU, 2016). Além disso, em uma NPLs bem desenvolvida a porção polimérica 

encapsula fármacos hidrossolúveis ou lipossolúveis e fornece estruturas robustas, 

enquanto que a porção lipídica funciona como uma blindagem biocompatível, passível 

de modificações na superfície, funciona como uma barreira que evita o escape de 

fármacos encapsulados e oferece aumento na estabilidade sérica quando utilizado 

lipídeos PEGlados (CHEOW & HADINOTO, 2011).  

Várias moléculas bioativas, como fármacos, genes, proteínas e moléculas com 

atividade funcionalizadora podem ser encapsuladas, adsorvidas ou ligadas de forma 

covalente nesse sistema híbrido. As escolhas comuns de polímeros incluem ácido 

poliláctico-co-glicólico (PLGA), policaprolactona (PCL), dextrano ou albumina devido à 

sua biocompatibilidade, biodegradabilidade, não toxicidade e uso prévio em produtos 

aprovados. Os lipídeos utilizados são geralmente lipídeos conjugado ao polietilenoglicol 
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(PEG), ácidos graxos, lecitina, fosfolípidos zwitterionicos, catiônicos, aniônicos e 

neutros, como a lecitina, 1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DPPC), 1,2-dipalmitoil-

3-trimetilamónio-propano (DPTAP), 1,2-dioleoil-3-trimetilamónio-propano (DOTAP) ou 

1,2-dioleoil-sn-glicero-3-hosocetanolâmina (DOPE) (ZHANG et al, 2016; MANDAL et al., 

2013). 

A NPL foi inicialmente relatada no início dos anos 2000 para solucionar problemas 

de encapsulação de fármacos iônicos hidrossolúveis em matriz lipídica com o intuito de 

se encapsular adequadamente e promover a liberação sustentada desses 

medicamentos (WONG et al., 2004). Desde então, várias formulações de NPL têm sido 

desenvolvidas para encapsular quimioterápicos (ZHANG et al., 2016; SENGEL-TURK & 

CANAN HASCICEK, 2017), antibióticos (CHEOW & HADINOTO, 2011), co-

encapsulação de um quimioterápico e um quimiossensibilizador (WONG et al., 2006), 

co-encapsulação com efeito sinérgico de dois quimioterápicos (LI et al., 2017; PRASAD 

et al., 2012) bupivacaína para anestesia local (MA et al., 2017), nicotina para tratar 

dependência química (ZHAO et al., 2017). As formulações de NPL também foram 

desenvolvidas para encapsular moléculas biologicamente ativas para terapia gênica e 

imunoterapia, incluindo siRNA (SHI et al., 2011; SHI et al., 2014) ou siRNA com um 

quimioterápico (ZHAO et al., 2015). É descrito que as NPLs aumentaram a eficiência de 

encapsulação, a liberação controlada, a absorção e a captação de fármacos quando 

comparados aos nanocarreadores lipídicos ou poliméricos isolados (ZHANG et al., 2008; 

ZHANG et al, 2016). 

As formulações de NPL relatadas podem ser divididas em duas categorias 

principais (Figura 7) (MANDAL et al., 2013; WU, 2016):  

- NPL de matriz monolítica, onde o polímero e os fármacos são distribuídos de 

forma homogênea na matriz lipídica sólida, são também conhecidas como 

nanopartículas mistas lipídico-poliméricas (ZHANG et al, 2016; PRASAD et al., 2013; 

PRASAD et al., 2012; ZHANG et al., 2008; WONG et al., 2006; WONG et al., 2004). 

- NPL núcleo-casca, onde o núcleo polimérico contendo fármaco é coberto por 

uma camada de fosfolipídio, são também conhecidas como nanopartículas lipídico-

poliméricas (HADINOTO et al., 2013; CHEOW & HADINOTO, 2011; SHI et al., 2011; 

ZHANG & ZHANG, 2010; SALVADOR-MORALES et al., 2009). 

Nas NPLs de matriz monolítica, geralmente utiliza-se polímeros aniônicos ou 

catiônicos para se complexarem com fármacos de carga oposta e dessa forma aumentar 

sua eficiência de encapsulação. Para carregar um fármaco catiônico, por exemplo, 

doxorrubicina HCl ou verapamil HCl, foi utilizado um polímero aniônico, tal como sulfato 
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de dextrana ou polímero de óleo de soja, para neutralizar a carga do fármaco e dessa 

forma incorporá-lo na matriz lipídica, utilizando Tween 80 ou Pluronic 188 como 

tensoativos. O método de produção empregado para esse tipo de nanopartícula envolve 

microemulsificaçao a quente empregado alto cisalhamento por meio de Ultra-Turrax ou 

Ultrassom de ponta, utilizando pouco ou nenhum solvente orgânico. Em caso de co-

encapsulação os fármacos podem ser não-iônicos ou hidrofóbicos, além disso existe a 

possibilidade de produção de nanopartículas furtivas a partir de lipídeos PEGlados 

(MANDAL et al., 2013; WU, 2016; ZHANG et al., 2016). 

 

Figura 7 - Ilustração esquemática da estrutura e preparação dos principais tipos de 

NPLs. (A) matriz monolítica e (B) núcleo-casca (Adaptado de WU, 2016). 
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 A NPL núcleo-casca utiliza a vantagem do núcleo polimérico para liberação do 

fármaco sustentada e camada (mono ou bi) lipídica semelhante a superfície lipossomal. 

As cadeias de PEG também podem ser conjugadas na superfície para obtenção de 

nanopartículas furtivas. Essa NPL normalmente é preparada por um método que envolve 

duas etapas: O polímero (PLGA, por exemplo) e o fármaco são solubilizados juntos em 

um solvente orgânico e por emulsificação por evaporação do solvente tem-se a 

formação do núcleo polimérico contendo o fármaco encapsulado. Esse núcleo polimérico 

então é misturado com filme lipídico ou lipossomas pré-formados e reidratados para 

formar as bicamadas lipídicas (MANDAL et al., 2013; WU, 2016). É descrito também a 

produção dessas nanopartículas em um só processo, por nanopreciptação (MA et al., 

2017; LI et al., 2017; ZHANG et al., 2008). 

Ao longo dos últimos, sistemas de liberação à base de NPLs tem-se desenvolvido 

rapidamente para alcançar uma terapia eficaz e segura para uso clinico. Todas as 

formulações de NPL relatadas são feitas por métodos de preparação simples, utilizando-

se de polímeros, lipídios e tensoativos que foram utilizados em produtos farmacêuticos 

aprovados, ou geralmente considerados como seguros. Dessa forma, o presente 

trabalho propõe um estudo sistemático na busca dos componentes e técnica de preparo 

ideal para o desenvolvimento, caracterização físico-química e avaliação da atividade de 

um sistema nanoparticulado hibrido polimérico lipídico do tipo matriz monolítica, 

utilizando-se de PEI como polímero catiônico e matriz lipidica (NLS-PEI) para 

complexação ao siRNA com baixo potencial irritativo e alta estabilidade, o qual permita 

sua administração para tratamento de doenças cutâneas.  
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5 CONCLUSÕES  

 

A partir dos resultados obtidos permite-se concluir: 

• A otimização da produção das NLS-PEI foi uma ferramenta interessante 

para a avaliação da influência de fatores no processo de produção das nanopartículas e 

da sua composição nas propriedades físicas das mesmas, permitindo a escolha de 

carreadores estáveis e com composição interessante para a veiculação do siRNA; 

• As nanopartículas preparadas nesse estudo, compostas por Compritol® 

888 ATO (2,0%), Poloxamer 188 (1,5%) e PEI (0,15 e 0,25%), foram preparadas pelo 

método de emulsão à quente e ultra-turrrax/sonicação. As NLS-PEI apresentaram-se 

esféricas com superfície lisa e um tamanho médio de 165 nm, baixo índice de 

polidispersão (<0,3), potencial zeta positivo e apresentaram estabilidade físicos-quimica 

no período avaliado (90 dias). O polímero catiônico, PEI, interage com todos os 

componentes da nanopartícula, o que a caracteriza como nanopartícula híbrida 

polimérico-lipídica de matriz monolítica; 

• As NLS-PEIs foram capazes de complexar o siRNA na concentração final 

de 10 μM, protegendo-o da degradação como mostrado no ensaio usando 25% de SBF 

e liberá-lo de forma intacta, etapas essas importantes no processo de RNAi e que foram 

alcançadas pelas NLS-PEIs; 

• A padronização da avaliação in vitro para as NLS-PEIs em queratinócitos e 

fibroblastos possibilitou a obtenção dos parâmetros de tratamento relacionados à 

densidade celular, ao tempo de tratamento e à diluição da formulação para serem 

aplicados nas células, evidenciando que a citotoxicidade é proporcional ao volume de 

NLS-PEI administrado às células; 

• As NLS-PEIs foram eficazes em promover uma elevada captação das 

moléculas de siRNA em linhagem celular de queratinócitos e fibroblastos e a quantidade 

de siRNA internalizado foi dependente da linhagem celular; 

• O siRNA liberado da NLS-PEI foi capaz de promover silenciamento da 

expressão genica de firefly luciferase (gene exógeno modelo) nas células HaCaT; 

• Em ensaios de penetração cutânea in vitro, foi evidenciado o aumento da 

penetração cutânea do siRNA complexado com as NLS-PEI; 

• A avaliação in vivo em modelo de inflamação cutânea aguda e crônica 

induzida por TPA, com camundongos hairless, demonstrou a eficácia do tratamento com 

a NLS-PEI contendo siTNF-α pela redução dos níveis da citocina TNF-α e do RNAm 
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correspondente em comparação com a pele dos animais expostos ao pré-tratamento 

com a NLS-PEI vazia ou com a NLS-PEI contendo ns-siRNA e TPA nas mesmas doses. 

Também foi eficaz na melhora fenotípica dos animais, com redução de rubor, 

descamação, acantose e redução da espessura da epiderme (ensaio crônico). Na 

dosagem de colágeno total, os tratamentos desenvolvidos não promoveram danos 

cutâneos relacionados a resistência e elasticidade da pele; 

• A aplicação tópica da NLS-PEI in vivo foi eficaz em promover a penetração 

das moléculas de siRNA nas camadas mais profundas na pele inflamada e na epiderme 

na pele integra. 

Diante disso, conclui-se que foi desenvolvido e caracterizado nanopartículas 

hibridas polimérico-lipídicas de matriz monolítica. Estas partículas demostraram ser 

sistemas carreadores de siRNA promissores para a administração tópica de siRNA para 

tratamento de doenças cutâneas, uma vez que foi capaz de superar as barreiras de 

administração tópica, bem como complexar, proteger contra a degradação enzimática e 

promover a captação celular das moléculas de siRNA e liberar essas moléculas intactas 

que, eficientemente, silenciaram seu alvo especifico por meio da degradação do RNAm 

pelo processo de interferência por RNA.  

Esses resultados abrem várias possiblidades de se ter um sistema para 

administração de siRNAs para diferentes alvos e com capacidade de co-encapsulação 

de outras moléculas ativas, fazendo desta nanopartícula híbrida um sistema 

multifuncional com possível efeito sinérgico no tratamento de diversas patologias. 
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