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RESUMO

Terapia gênica, em uma ampla definição, é o tratamento de doenças baseado na 
transferência de material genético a uma célula, tecido ou órgão com o intuito de 
curar ou melhorar o estado clínico do paciente. Em sua forma mais simples, a 
terapia gênica consiste na inserção de genes funcionais em células com genes 
defeituosos objetivando substituir, complementar ou inibir esses genes causadores 
de doenças. Para que o DNA exógeno seja expresso em uma população celular 
faz-se necessária a sua transferência até o local. Assim, é necessário criar 
veículos, os vetores, que transportem e protejam o DNA até que este chegue a 
uma população celular alvo. Os obstáculos encontrados com a utilização de 
vetores virais têm proporcionado o interesse no desenvolvimento de emulsões 
catiônicas como vetores não-virais, por serem fáceis de produzir, apresentarem 
estabilidade controlável e facilitarem a transfecção gênica. O objetivo deste 
trabalho foi desenvolver um sistema emulsionado para terapia gênica e avaliar sua 
capacidade de compactação de ácidos nucléicos através da sua associação com 
o plasmídeo pIRES2-EGFP. Primeiramente o EHLc do TCM utilizado, o Captex®

355, foi determinado através de ensaios de estabilidade acelerada e a longo 
termo. Com base nos resultados obtidos, emulsões de EHL 10,7 compostas de 
Captex® 355, Tween 20® e Span 60® foram preparadas pelos métodos de inversão 
de fases, emulsificação espontânea e sonicação e elegeu-se o melhor método 
para o preparo das emulsões catiônicas. As emulsões de menor granulometria e 
maior estabilidade foram obtidas através do método de sonicação. As emulsões 
catiônicas foram preparadas acrescendo-se à emulsão base o DOTAP e a sua 
associação com o pIRES2-EGFP foi avaliada através da técnica de eletroforese 
em gel de agarose. Várias proporções de emulsão e DNA foram testadas e os 
resultados demonstraram que houve formação de 100% dos complexos quando a 
proporção DOTAP/DNA(nmol/µg) foi igual a 130. Em conclusão, o conjunto dos 
resultados obtidos demonstra a capacidade da emulsão proposta neste trabalho 
de compactar o DNA, requisito necessário para uma boa transfecção, tornando a 
formulação uma forte candidata à utilização em terapia gênica. 

Palavras-chave: Terapia gênica, emulsões catiônicas, surfactantes catiônicos, 
estabilidade de emulsões. 



ABSTRACT

Broadly speaking, the concept of gene therapy involves the transfer of a genetic 
material into a cell, tissue, or organ in order to cure a disease or at least improve 
the clinical status of a patient. Making it simple, gene therapy consists in the 
insertion of functional genes into cells containing defective genes by substituting, 
complementing or inhibiting them. The achievement of a foreigner DNA expression 
into a population of cells requires its transfer to the target. Therefore, it is a key 
issue to create systems able to transfer and protect the DNA until it reaches the 
target, the vectors. The disadvantages related to the use of viral vectors have 
encouraged efforts to develop emulsions as non-viral vectors. In fact, they are 
easily produced, present controllable stability and enable transfection. The aim of 
this work was to develop an emulsion for gene therapy and evaluate its ability to 
compact nucleic acids by the development of a complex with the plasmid pIRES2-
EGFP. The first step was to determine the Hydrophilic Lipophilic Balance (HLB) of 
the Captex® 355 (oily internal phase of the emulsion) through long and short term 
stability assays. Based on the results, emulsions composed of Captex® 355, 
Tween 20® and Span 60® with 10.7 HLB were produced by three different methods: 
phase inversion, spontaneous emulsification and sonication. The results showed 
that the lowest diameter and best stability of the emulsions were achieved by the 
sonication method. The cationic emulsions were made by adding DOTAP to the 
basic emulsion. Its association with pIRES2-EGFP was evaluated by 
electrophoresis. Several rates of emulsion and DNA were evaluated and the 
results showed that 100% of the complex was formed when the rate 
DOTAP/DNA(nmol/µg) was 130. In conclusion, the overall results show the ability of 
the proposed emulsion to compact pIRES2-EGFP, which is a requirement to a 
successful transfection. Therefore, such formulation may be considered a 
promising candidate for gene therapy. 

Keywords: Gene therapy, cationic emulsions, cationic surfactants, emulsion 
stability.
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1. INTRODUÇÃO 

Terapia gênica, em uma ampla definição, é o tratamento de doenças baseado 

na transferência de material genético a uma célula, tecido ou órgão com o intuito de 

curar ou melhorar o estado clínico do paciente. Em sua forma mais simples, a 

terapia gênica consiste na inserção de genes funcionais em células com genes 

defeituosos objetivando substituir ou complementar esses genes causadores de 

doenças (Griffiths et al., 2004). Para tal, é necessário fazer o gene chegar até às 

células defeituosas, surgindo assim o conceito de transfecção, processo de entrega 

e expressão de material genético com sucesso (Verma and Weitzman, 2005). 

A função da administração do gene correto é a de compensar o gene 

defeituoso contido na célula para deste modo se conseguir recuperar sua função 

normal, eliminando o foco da doença e não apenas seus sintomas (Verma and 

Weitzman, 2005). Porém, ao longo do tempo tem-se verificado uma maior 

abrangência do conceito de terapia gênica. Hoje a terapia gênica pode incluir outros 

tipos de estratégias para o tratamento de doenças. O gene transfectado pode não 

estar necessariamente em falta, mas sua expressão pode ser insuficiente e a 

administração exógena do produto da sua expressão ser difícil. Esta forma de 

terapia gênica tem como objetivo a produção in vivo de proteínas potencialmente 

terapêuticas e é chamada terapia de aumento gênico. Tem-se ainda o 

direcionamento de genes que quando expressos podem causar a morte celular, 

muito estudado para a terapia gênica do câncer (Romano et al., 2000); a inibição 

dirigida por expressão gênica, para o tratamento de doenças onde existe um novo 

produto gênico ou expressão inapropriada de um gene, como no caso de câncer e 

doenças infecciosas (Strachan and Read, 2002); e o desenvolvimento de vacinas 

inovadoras promovendo imunização gênica (Felgner, 1998).

Para as estratégias de terapia gênica acima citadas, são utilizadas 

basicamente duas formas de ácidos nucléicos, plasmídeo ou oligonucleotídeos. Sua 

escolha dependerá do tipo de estratégia (aumento gênico, correção, morte celular, 

imunização ou inibição) e finalidade da terapia. Os oligonucleotídeos são 

constituídos de uma seqüência de ácidos nucléicos construída para se hibridar 

especificamente com um determinado gene, RNAm ou proteína, sendo utilizados 

principalmente nas terapias de inibição. Já os plasmídeos, possibilitam a expressão 
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transiente de genes de interesse e são utilizados principalmente nas terapias de 

adição, correção e morte celular (Strachan and Read, 2002). 

Deste modo é fácil de concluir que as possibilidades que se abrem para a 

aplicação da terapia gênica são inúmeras. Dentre as quais se podem realçar o 

tratamento de doenças hereditárias de origem monogênica, doenças 

neurodegenerativas, câncer, doenças infecciosas, etc. Porém, apesar do grande 

número de pesquisas e trabalhos científicos envolvendo o tema “Terapia Gênica” 

ainda não há na atualidade produto suficientemente seguro e eficaz aprovado para 

comercialização.

Para que o DNA exógeno seja expresso em uma população celular faz-se 

necessário a sua transferência até o local, já que, poucas células recebem e 

expressam DNA exógeno. Assim é necessário criar veículos (vetores) que 

transportem e protejam o DNA até que este chegue a uma população celular alvo. 

Ao longo do tempo foram surgindo vetores que se encaixam em duas famílias, os 

vetores virais e os vetores não virais. Dentro de cada tipo de vetor encontra-se uma 

grande variedade de estratégias e existem vantagens e desvantagens para cada 

uma delas (Mountain, 2000). 

Devido à grande quantidade e variedade dos sistemas de vetores e métodos 

de transfecção gênica que estão sendo desenvolvidos, parece claro que, no futuro, 

haverá uma grande escolha de métodos diferentes para as diferentes aplicações 

clínicas. Isso certamente ampliará as oportunidades para o uso da transferência 

gênica no contexto clínico. A terapia gênica promete ser uma área fértil de pesquisa 

científica e clínica por muitos anos, e provavelmente se tornará uma prática clínica 

importante neste século, podendo representar uma mudança de paradigma da 

medicina, com importantes repercussões para a sociedade (Verma and Weitzman, 

2005).

Os ácidos nucléicos podem ser administrados de três formas distintas: (1) 

através de vetores virais, (2) através de vetores não-virais e (3) como DNA livre 

através de métodos físicos (Verma and Somia, 1997). Os vetores virais mais 

utilizados são os retrovírus, adenovírus e os vírus adeno-associados. Como vetores 

não-virais estão incluídos: os lipossomas (lipídios catiônicos associados aos ácidos 

nucléicos), as nanopartículas, os poliplexos (complexo formado pela associação dos 

polímeros catiônicos com ácidos nucléicos) e as emulsões (Mountain, 2000; Robbins 

and Ghivizzani, 1998; Romano et al., 2000; Verma and Weitzman, 2005). Os 
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métodos físicos mais importantes envolvem microinjeções, eletroporação, 

bombardeamento de partículas e magnetofecção (Hengge, 2005; Romano et al., 

2000).

Um fator determinante para o sucesso da terapia gênica é a escolha do vetor 

adequado a cada situação. Um vetor ideal seria aquele que pudesse acomodar um 

tamanho ilimitado de material genético, fosse disponível em uma forma concentrada, 

pudesse ser facilmente produzido, pudesse ser direcionado para tipos celulares 

específicos, não permitisse replicação autônoma do material genético, pudesse 

garantir uma expressão gênica em longo prazo e fosse não-tóxico, não-imunogênico 

e não patogênico (Mountain, 2000; Verma and Weitzman, 2005). Tal vetor ainda não 

existe e nenhum dos sistemas de entrega de DNA atualmente disponíveis para 

transferência gênica In vivo é perfeito com respeito a qualquer um desses aspectos 

(Verma and Weitzman, 2005).

Os requerimentos básicos para uma transfecção efetiva são a habilidade de 

compactar o DNA; de protegê-lo contra degradação e entregá-lo com especificidade 

e eficiência à membrana celular; e finalmente, facilitar seu transporte através dela 

(Miguel et al., 2003; Verma and Weitzman, 2005). Os sistemas do tipo viral, devido à 

sua elevada eficiência de transferência, são os veículos de transporte e entrega de 

material genético mais utilizado tanto em nível experimental (in vivo e in vitro) quanto 

em termos de aplicação clínica. As primeiras tentativas de terapia gênica para uma 

doença hereditária foram realizadas para tratar pacientes portadores de uma doença 

hereditária recessiva muito rara e fatal, por comprometer o sistema imune, a 

deficiência em adenosina-desaminase (ADA). A terapia ex vivo (onde células foram 

retiradas, transfectadas e reintroduzidas nos pacientes) foi realizada e as células 

foram transfectadas utilizando um vetor retroviral. O sistema imune da maioria dos 

pacientes tratados mostrou maior eficiência após a terapia. No entanto, dois dos 

pacientes desenvolveram leucemia, devido provavelmente a inserção do gene de 

interesse próximo a genes celulares cuja expressão modificada resultou no 

desenvolvimento de leucemia (Griffiths et al., 2004).

Logo, questões de segurança relacionadas com a aplicação dos vetores 

virais, o fato destes vetores poderem assumir a sua forma infecciosa e de poderem 

induzir resposta inflamatória e imunológica, além da dificuldade de obtenção e a 

capacidade de carrear ácidos nucléicos de tamanho limitado, têm promovido o 

desenvolvimento de sistemas do tipo não-viral (Verma and Weitzman, 2005). 
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1.1 Carreadores catiônicos 

Os carreadores catiônicos são mais seguros que os virais, têm capacidade de 

carrear moléculas maiores, são aplicáveis a todos os tipos de células e são mais 

fáceis de serem produzidos. No entanto, apesar de todo o desenvolvimento que têm 

sido alvo, este sistema também possui algumas limitações, como níveis de 

transfecção inferior aos obtidos pelos vetores virais, a falta de especificidade para a 

célula alvo e algumas características físico-químicas que dificultam a sua utilização 

in vivo (Miguel et al., 2003; Verma and Weitzman, 2005).

As moléculas de DNA carregadas negativamente são normalmente 

condensadas e/ou complexadas com esses reagentes catiônicos antes da entrega 

genética. O princípio utilizado é o mesmo para os polímeros e peptídeos catiônicos: 

os carreadores catiônicos interagem de uma forma eletrostática com os grupos 

fosfato do esqueleto do DNA carregados negativamente levando à formação do 

complexo (Miguel et al., 2003). A presença de tensoativos catiônicos nos lipossomas 

promove a formação de uma vesícula com superfície carregada positivamente, o que 

facilita as fortes interações entre vesículas e plasmídeos (Bhattacharya and Mandal, 

1997). Desta interação resulta a condensação do DNA em estruturas mais 

compactas capazes de ultrapassar membranas biológicas e de proteger da 

degradação pelas enzimas (Dnases), dependendo da razão entre a quantidade de 

lipídeo e a quantidade de DNA (Barut, Coskun Ari and Oner, 2005; Miguel et al., 

2003). Esses complexos são incorporados pelas células, por fusão ou endocitose, 

sendo a endocitose a principal forma de entrada dos complexos, o que implica a 

subseqüente libertação do endossoma e tráfego do DNA até o núcleo (de Lima et 

al., 2001; Lechardeur and Lukacs, 2002). 

A endocitose é um processo com vários passos, que envolve ligação, 

internalização, formação do endossoma e posterior fusão com o lisossoma onde se 

verifica a degradação completa do seu conteúdo. O pH baixo e as enzimas 

presentes no endossoma, mas com maiores incidências no lisossoma, levam, 

geralmente, à degradação do DNA que se encontra associado com os complexos. 

Finalmente, o DNA que consegue escapar do endossoma e resistir as nucleases 

presentes no citoplasma, deverá conseguir dissociar-se do agente condensante, 

antes ou depois da entrada no núcleo. Acredita-se que a entrada é feita através do 
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poro nuclear ou durante a divisão celular. Uma vez dentro do núcleo, a eficiência da 

expressão dever-se-á fundamentalmente ao sistema de expressão (de Lima et al., 

2001; Lechardeur and Lukacs, 2002; Ropert, 1999) 

1.2 Lipossomas 

Os lipossomas catiônicos representam atualmente o tipo de vetor não-viral 

mais utilizado na terapia gênica, mas também enfrentam problemas em sua 

aplicação. Eles formam grandes agregados in vivo e apresentam sensibilidade 

sérica, induzindo certa instabilidade. Adicionalmente, a expressão dos genes 

exógenos, provindos da vetorização não-viral, tende a ser passageira, e geralmente, 

as doenças cuja terapia gênica poderá ser indicada, requer alto nível de expressão 

do transgene (Hung et al., 2005; Mountain, 2000; Verma and Weitzman, 2005). A 

toxicidade dos sistemas e a reduzida eficiência de transfecção decorrente da 

instabilidade dos complexos formados com os ácidos nucléicos em presença de 

proteínas, também têm sido relatadas (Choi et al., 2004; Filion and Phillips, 1998; Yi 

et al., 2000). 

Os estudos realizados com os lipossomas catiônicos, bem como com os 

complexos lipossomas catiônicos/DNA (lipoplexos), têm sido direcionados no sentido 

de superar essas limitações e logo aumentar o potencial terapêutico desses 

sistemas. Alguns desses estudos passam pela alteração da composição lipídica dos 

lipossomas (Bhattacharya and Mandal, 1997; de Lima et al., 2001); pelo 

desenvolvimento de novas formulações farmacêuticas (Hara et al., 1997; Hung et al., 

2005) pela incorporação de ligantes nos complexos, de forma a aumentar sua 

especificidade celular; pela incorporação de peptídeos fusogênicos (Kim et al., 

2001a); pela adição de polímeros catiônicos, que aumentem a taxa de transfecção 

(Feng, Ruan and Li, 2004; Lee et al., 2005); e pela incorporação de polímeros 

hidrofílicos como o polietilenoglicol (PEG), de modo a aumentar o tempo de 

circulação dos complexos na corrente sanguínea (Davis, 2002; Hong et al., 1997).

Apesar dos lipossomas serem os vetores não-virais mais utilizados 

atualmente, os problemas desencadeados por esses sistemas têm proporcionado o 

interesse para o desenvolvimento de novos sistemas coloidais para terapia gênica. 



6

As emulsões, por exemplo, fisicamente mais estáveis permitindo um incremento na 

transfecção (Yi et al., 2000). 

1.3 Emulsões 

As emulsões são misturas de dois ou mais líquidos imiscíveis onde um é 

denominado fase dispersante e o outro, fase dispersa. Uma emulsão clássica é 

aquela na qual uma das fases é a água e a outra é um líquido oleoso. Quando a 

fase dispersa (interna) é oleosa e a fase dispersante (externa) é aquosa, temos uma 

emulsão do tipo O/A, o inverso ocorrendo em sistemas do tipo A/O; ainda pode 

haver sistemas mais complexos, ditos múltiplos, do tipo O/A/O e A/O/A (Lachman et 

al., 2001; Prista et al., 1995). 

A propriedade física mais importante de uma emulsão é sua estabilidade. 

Esta pode ser relacionada a quatro fenômenos principais: floculação e cremagem 

(Figura 1), coalescência (Figura 2) e separação de fases. A floculação pode ser 

definida como a agregação reversível das gotículas da fase interna. 

Cronologicamente, é a primeira fase da alteração da estabilidade de uma emulsão, 

sendo seguida da cremagem que consiste na agregação dos flóculos previamente 

originados passando a constituir uma camada disposta à superfície ou no fundo da 

emulsão. Já a coalescência é um processo de aproximação de gotículas durante o 

qual estas se unem para formar gotículas maiores, sendo irreversível e culminando 

com a separação total de fases. A floculação e coalescência diferem entre si pelo 

fato de que na floculação o filme interfacial das gotículas permanece intacto, 

enquanto que na coalescência este filme é rompido (Lachman et al., 2001; Prista et 

al., 1995).

Figura 1 - Fenômeno de cremagem observado por microscopia óptica (Ansel, et al., 1999). 
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Figura 2 - Fenômeno de coalescência observado por microscopia óptica, o sistema torna-se 

heterogêneo, mas sem agregados (Ansel et al., 1999).

Se a emulsão for preparada a partir da homogeneização de dois 

componentes puros, a separação em duas fases será rápida, compondo um sistema 

bastante instável. Para se estabilizar estas emulsões é necessária a utilização de um 

agente emulsionante denominado tensoativo ou tensoativo.

Os tensoativos são moléculas que possuem uma cadeia de hidrocarbonetos 

com um grupo polar na sua porção terminal. A cadeia de hidrocarboneto é solúvel 

em óleo enquanto que o grupamento polar é solúvel em água. Por esta razão, os 

tensoativos têm a propriedade de se localizar na interface entre a gotícula dispersa e 

a fase contínua. Esta característica permite que eles atuem como um estabilizador 

da interface das gotículas que formam a fase dispersa da emulsão. Estas gotículas 

possuem um determinado tamanho necessário para a refração da luz incidente, 

fornecendo à emulsão um aspecto leitoso, com uma determinada turbidez. A 

aparente mistura homogênea, desses líquidos imiscíveis, se dá graças à ação 

desses tensoativos, cuja principal ação é diminuir a tensão interfacial dos líquidos 

não miscíveis e assim possibilitar sua fragmentação em gotículas menores; os 

tensoativos formam em volta da gotícula, da fase dispersa, uma película resistente 

que dificulta a coalescência destas entre si, quando em contato umas com as outras, 

dando certa estabilidade ao sistema (Ansel et al., 1999; Prista et al., 1995). 

Um parâmetro de grande importância no desenvolvimento de emulsões 

farmacêuticas reside na avaliação do seu Equilíbrio Hidrófilo Lipófilo (EHL). Este 

sistema permite que se conheça a ideal composição de uma emulsão para que ela 

apresente a estabilidade requerida (Griffin, 1949). A estabilidade das emulsões 

depende intrinsecamente da interação interfásica estabelecida pelos tensoativos 

entre as fases imiscíveis que as constituem. A escolha, proporção e a característica 
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do tensoativo a ser utilizado na preparação da emulsão almejada, são previstas por 

meio da verificação dos valores de EHL das substâncias envolvidas, o que permite 

predizer o tipo de comportamento esperado do composto frente a substâncias 

polares ou apolares. A metodologia para determinação prática do EHL de uma 

substância consiste no preparo de emulsões seriadas sendo a mais estável a com 

EHL correspondente. Os tensoativos devem apresentar valor de EHL equivalente ao 

da fase dispersa, para poder mantê-la estabilizada frente à fase dispersante. Para 

determinar o valor de EHL pode-se recorrer aos dados da literatura ou equações 

baseadas na fórmula molecular do composto. Entretanto, quando o EHL de uma 

substância específica é desconhecido ou a literatura cita em ampla faixa de valor, 

torna-se necessário determinar o valor do EHL crítico (EHLc) do óleo a ser utilizado 

através de ensaios com tensoativos cujos EHLs são conhecidos. Com a notificação 

do EHL do óleo, pode-se lançar mão dos tensoativos ideais cujo EHL final seja o 

mesmo do núcleo oleoso (Ansel et al., 1999; Prista et al., 1995). 

O desenvolvimento de emulsões catiônicas do tipo O/A como um potencial 

sistema para liberação de ácidos nucléicos tem merecido atenção por parte de 

diversos pesquisadores nos últimos anos. Alguns autores descrevem que o 

complexo formado entre emulsões e ácidos nucléicos apresenta adequada 

estabilidade em fluídos biológicos e, em alguns casos, atividade de transfecção in 

vitro e in vivo superiores aos lipossomas catiônicos (Choi et al., 2004; Yi et al., 2000) 

1.3.1 Emulsões catiônicas 

As emulsões utilizadas como sistemas de liberação de ácidos nucléicos são 

geralmente compostas por um núcleo oleoso de origem vegetal ou semi-sintético 

estabilizado na sua superfície por uma mistura binária de fosfolipídios, tensoativos e 

lipídeos catiônicos (Yi et al., 2000). A adição de um lipídeo catiônico confere carga 

positiva à superfície da gotícula, permitindo a associação dos ácidos nucléicos à 

interface das emulsões através da formação de um par iônico em meio aquoso. 

A proporção da fase oleosa das emulsões catiônicas utilizadas como sistemas 

de liberação de ácidos nucléicos varia de 5 a 35 % da composição final das 

formulações (Chung et al., 2001; Hara et al., 1997; Liu et al., 1996; Yi et al., 2000). A 

seleção do núcleo oleoso é geralmente realizada com base nas propriedades físico-
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químicas desejadas e estabilidade das formulações. Alguns estudos relatam o uso 

de óleos vegetais como o de soja, de oliva e de rícino no preparo de emulsões 

contendo o lipídeo catiônico 1,2-Dioleil-3-Trimetilamônio-Propano (DOTAP) como 

veículo para DNA (Hara et al., 1997; Kim et al., 2003; Liu et al., 1996; Yi et al., 2000). 

Dentre os óleos de vegetais, o óleo de soja tem sido o mais amplamente utilizado 

(Barut et al., 2005; Kim et al., 2000; Kim et al., 2003; Yi et al., 2000). Contudo, 

atualmente, observa-se um interesse crescente no uso dos triglicerídeos de cadeia 

média (TCM) no preparo de emulsões (Bivas-Benita et al., 2004; Teixeira et al., 

1999; Teixeira et al., 2001a; Teixeira et al., 2002; Teixeira et al., 2001b). Os TCM 

são obtidos da hidrólise do óleo de coco e fracionados em ácidos graxos livres 

contendo entre 6 e 12 átomos de carbono. Em seguida, estes ácidos graxos são 

esterificados com o glicerol. Um exemplo de estrutura de TCM está representado na 

Figura 3. 

Figura 3. Estrutura química de um triglicerídeo de cadeia média com cadeias carbonadas derivadas 

do ácido cáprico. 

Chung et al. (2001) compararam 18 diferentes óleos de origem natural 

visando avaliar o efeito da viscosidade e tensão interfacial dos óleos nas 

propriedades físico-químicas e estabilidade das emulsões desenvolvidas. Deste 

estudo o esqualeno foi selecionado como o núcleo oleoso mais promissor para 

estudos de transfecção. Posteriormente, o lipiodol, que apresenta maior densidade 

que o esqualeno, foi utilizado em novo estudo, sendo comprovado que as emulsões 

contendo o referido óleo apresentam maior atividade de transfecção. Isto se deve ao 

fato de que óleos de densidade muito baixa apresentam menor probabilidade de 

contato com superfície das células, ao passo que as gotículas contendo óleos de 

maiores densidade tendem a sedimentar na superfície das células, aumentando a 

atividade de transfecção (Yoo et al., 2004). 
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Teixeira et al. (2001) realizou um estudo relativo à seleção do núcleo oleoso 

de emulsões visando ao encapsulamento do complexo formado entre o lipídeo 

catiônico estearilamina e oligonucleotídeos na fase interna dos sistemas, com o 

intuito de reduzir a velocidade de liberação de oligonucleotídeos. Com o objetivo de 

selecionar um núcleo oleoso para a composição da fase interna das emulsões, a 

influência da natureza de diferentes núcleos (triglicerídeos, oleato de etila, benzoato 

de benzila, álcool benzílico) na partição do complexo formado entre a estearilamina 

e um oligonucleotídeo foi avaliada. Os resultados demonstraram que os complexos 

lipídeos catiônicos/oligonucleotídeo são apenas parcialmente solúveis em solventes 

que apresentam elevados valores de EHL, como por exemplo, o álcool benzílico. 

As emulsões utilizadas como sistemas de liberação de ácidos nucléicos 

caracterizam-se por apresentarem uma interface composta por um agente tensoativo 

carregado positivamente. Esses têm por objetivo principal a associação dos ácidos 

nucléicos com a estrutura coloidal (Tamilvanan, 2004; Teixeira et al., 2003; Teixeira 

et al., 1999). No caso particular de polinucleotídeos de elevado peso molecular, 

como o DNA, a presença dos tensoativos catiônicos, também chamados lipídeos 

catiônicos, na interface têm a função de associar e compactar o ácido nucléico 

visando a um transporte intracelular efetivo (Eastman et al., 1997).

Um lipídeo catiônico típico é formado basicamente por três elementos: o 

domínio hidrofóbico, o domínio hidrofílico, e em alguns casos, um braço espaçador. 

A cabeça carregada positivamente é necessária para formação dos complexos com 

os grupamentos fosfato do material genético. No que se refere ao domínio 

hidrofóbico, as cadeias hidrocarbonadas e o grupamento colesteril representam os 

dois grupamentos mais freqüentemente descritos e parecem facilitar o transporte do 

DNA por endocitose ou fusão (Eliyahu, et al., 2005).

Geralmente, os lipídeos utilizados na composição das emulsões são 

monocatiônicos, podendo apresentar funções amina primárias (estearilamina), 

secundárias, como o 1,2-Dioleil-sn-Glicerol-3-{[ácido imidoacético N- (5-Amino-1-

Carboxipentil)] Succinato} (DOGS), terciárias (DC-Chol) ou ainda quaternárias 

(DOTAP). O grupamento amina é responsável pelas interações eletrostáticas que 

ocorrem entre os lipídeos catiônicos e os grupamentos fosfato, carregados 

negativamente, dos ácidos nucléicos. A utilização de lipídeos policatiônicos tem sido 

menos freqüentemente descrita na obtenção de emulsões, em comparação aos 

lipídeos monocatiônicos, geralmente por razões de toxicidade (Teixeira et al., 
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2001b). As emulsões catiônicas podem ser obtidas apenas com a adição de lipídeos 

catiônicos (Kim et al., 2003), no entanto, a grande maioria dos trabalhos apresentam 

emulsões obtidas a partir de misturas binárias com fosfolipídios (Chung et al., 2001; 

Hara et al., 1997; Liu et al., 1996; Yi et al., 2000). Os fosfolipídios apresentam um 

grupamento polar cuja carga depende do pH do meio além das cadeias 

hidrocarbonadas que podem ser saturadas (1,2-diestearoil-sn-glicerol-3-

fosfatidilcolina - DSPC) ou insaturadas (DOPE). Desta forma, a relação de cargas 

positivas (lipídeos catiônicos) e negativas (ácidos nucléicos) pode ser otimizada 

através da utilização destes lipídeos em combinação com os lipídeos catiônicos. 

Adicionalmente, a adição de fosfolipídios semi-sintéticos, como DOPE, é capaz de 

melhorar a atividade de transfecção in vitro e in vivo de emulsões catiônicas devido 

às propriedades fusogênicas deste fosfolipídio (Kim et al., 2001a). 

Os lipídeos catiônicos são classificados de acordo com o número de cargas, 

natureza do braço espaçador ou domínio hidrofóbico. Por exemplo, o DOTAP 

(Figura 4) representa o grupo dos tensoativos monocatiônicos quaternários, pois 

apresenta uma amina quaternária como grupamento polar e duas cadeias 

hidrocarbonadas insaturadas (C18:1) como domínio hidrofóbico  e é o lipídeo 

catiônico que apresenta maior atividade de transfecção, evidenciando desta forma a 

influência da natureza da cadeia hidrocarbonada na capacidade de transfecção das 

emulsões (Eliyahu et al., 2005). Os lipídeos catiônicos de cadeia dupla representam 

a maioria dos lipídeos utilizados em emulsões para liberação de ácidos nucléicos. A 

cadeia hidrocarbonada insaturada oleil contendo 18 átomos (C18:1) de carbono é a 

que aparece mais freqüentemente neste tipo de formulação. O tamanho da cadeia, 

assim como o grau de insaturação, pode ter influência na atividade de transfecção 

de emulsões catiônicas. Estudos in vitro demonstraram que o aumento no tamanho 

da cadeia hidrocarbonada, assim como a sua assimetria, são desfavoráveis à 

transfecção. Existe uma correlação direta entre o braço espaçador e o potencial 

citotóxico da substância, sendo os lipídeos que apresentam ligações do tipo éter 

como o N-[1-(2,3-oxidioleil) propil]- cloreto de N, N, N-trimethylammonium (DOTMA) 

e o 1,2-dimiristoiloxipropil-3- dimetil- brometo de hidroxietil amônio (DMRIE), mais 

tóxicos que aqueles que apresentam a função éster (DOTAP) (Felgner et al., 1994; 

Kim et al., 2001a). 
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Figura 4. Estrutura química do lipídeo DOTAP empregado na composição de emulsões catiônicas.  

O uso de lipídeos catiônicos derivados do colesterol também tem sido descrito 

na literatura de sistemas emulsionados, com destaque para o lipídeo catiônico 3ß-

[N-(N',N'-Dimetilaminoetano)-carbamoil]Colesterol (DC-Chol), que apresenta no seu 

domínio hidrofóbico um grupamento colesteril, que serve como âncora hidrofóbica 

(Hara et al., 1997). 

Com o intuito de aumentar a estabilidade física das formulações e reduzir as 

interações de proteínas com as emulsões catiônicas, os fosfolipídios podem ser 

ligados covalentemente ao PEG, como o fosfatidiletanolamina-N-monometoxi-[PEG] 

(DSPEPEG), e usados em associação com outros fosfolipídeos na composição de 

emulsões como veículo de DNA (Chesnoy et al., 2001; Kim et al., 2000; Yi et al., 

2000) e oligonucleotídeos (Teixeira et al., 2001a; Teixeira et al., 2001b). De fato, tem 

sido demonstrado que a presença de lipídeos conjugados ao PEG na interface de 

sistemas coloidais cria uma barreira estérica ao acesso de proteínas, prevenindo 

assim a agregação das nanoestruturas (Choi, et al., 2003; Hung et al., 2005; Liu et 

al., 1996).

Com os mesmos objetivos da incorporação de lipídeos-PEG, alguns autores 

descrevem o uso de tensoativos não-iônicos na preparação de emulsões contendo 

DNA (Choi et al., 2004; Hara et al., 1997; Kim et al., 2001a; Liu et al., 1996). Liu et al

(1996), estudaram os efeitos da adição de tensoativos não-iônicos na distribuição 

granulométrica, atividade de transfecção e sensibilidade sérica dos complexos 

emulsão/DNA. As emulsões foram preparadas com óleo de castor, DC-Chol e quatro 

tipos diferentes de co-tensoativos: Tween®, Span 60®, Brij® e Pluronic®. Foi 

observado que a adição de tensoativos não-iônicos promove um incremento na 

transfecção celular em presença de soro e que esse incremento depende 

principalmente da cabeça polar do tensoativo. Os Tweens® apresentaram os 

melhores resultados devido à inibição da formação de agregados de DNA pela 

presença da cadeia ramificada de polioxietileno. Kim et al. (2001) também avaliaram 

a influência de tensoativos não-iônicos em emulsões para terapia gênica. As 
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emulsões foram preparadas utilizando lipídios catiônicos, diferentes tipos de 

tensoativos não-iônicos e esqualeno. A eficiência de transfecção foi avaliada 

comparando-as com os lipossomas de composição idêntica na presença e ausência 

de soro. Foi observado que a emulsão composta de DOTAP/DOPE/Tween 80®

apresentou atividade de transfecção bem superior à obtida com os lipossomas 

correspondentes em ensaios de transfecção em presença de soro. 

 Os tensoativos propostos nessas formulações são geralmente os ésteres de 

ácidos graxos do sorbitano, como a série de Tween® e Span®, que são aprovados 

em várias farmacopéias para uso parenteral. Aos tensoativos como o Tween 80®,

têm sido atribuída a formação de uma barreira estérica na interface através de suas 

cadeias de caráter hidrofílico, impedindo assim a aproximação e agregação das 

emulsões com proteínas (Choi et al., 2004; Hara et al., 1997). 

A estrutura de alguns tensoativos não-iônicos está apresentada na Figura 5. 
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Figura 5. Estrutura de alguns tensoativos não-iônicos amplamente utilizados para formulação de 

emulsões (Liu et al., 1996). 

1.3.2 Métodos de Preparação das emulsões catiônicas 

Diversos procedimentos têm sido descritos para a produção de emulsões 

catiônicas como sistemas de liberação de ácidos nucléicos. Esses geralmente 

utilizam equipamentos como homogeneizadores de alta pressão (Bivas-Benita et al.,

2004), microfluidizadores (Teixeira et al., 2003; Teixeira et al., 1999; Teixeira et al., 

2001a; Teixeira et al., 2001b; Yi et al., 2000) ou ultra-som (Barut et al., 2005; Choi et 

al., 2002; Hung et al., 2005; Kim et al., 2005; Yoo et al., 2004). Ultimamente, tem-se 

despertado o interesse para obtenção de nanoemulsões catiônicas através de 

técnicas baseadas no uso de solventes orgânicos, como a emulsificação espontânea 

(Teixeira et al., 2002). 

De maneira geral, a preparação de emulsões através do uso de 

homogeneizadores de alta pressão e microfluidizadores pode ser dividida em duas 

fases distintas. Em uma primeira etapa, as fases aquosa e oleosa, contendo os 

componentes hidrofílicos ou lipofílicos, respectivamente, são aquecidas 

separadamente (~70 ºC) e emulsionadas através do uso de homogeneizadores de 

alta velocidade (como Ultraturrax® e Politron®). A emulsão primária obtida apresenta 
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um diâmetro de gotícula submicrométrico, influenciado pelo equipamento utilizado e 

pelas condições operacionais. Após resfriamento, na segunda etapa, o diâmetro de 

gotícula é progressivamente reduzido até valores compreendidos entre 100 e 300 

nm através da utilização de homogeneizadores de alta pressão (Bivas-Benita et al., 

2004) ou microfluidizadores (Teixeira et al., 2003; Teixeira et al., 1999; Teixeira et 

al., 2001a; Teixeira et al., 2001b).

O uso de ultra-som para a preparação de emulsões catiônicas também tem 

sido descrito por vários autores e a sua principal vantagem é a obtenção de 

emulsões de propriedades físico-químicas equivalentes através da otimização das 

condições operacionais e da composição qualitativa e quantitativa das formulações  

(Barut et al., 2005; Choi et al., 2002; Hung et al., 2005; Kim et al., 2005; Yoo et al., 

2004). Barut et al. (2005) investigou as características físicas de emulsões 

compostas de óleo de soja, brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) e Pluronic F-68 

enquanto Choi et al. (2002) avaliou a administração intra-arterial ou intraportal dos 

complexos formados por emulsões catiônicas compostas de esqualeno, DOTAP e 

DOPE e preparadas pelo método de sonicação. Os resultados apontam que a 

administração por estas vias foi superior a administração intravenosa e permitiu uma 

transfecção seletiva no fígado. Hung et al. (2005) avaliou a influência de diferentes 

co-tensoativos em emulsões catiônicas preparadas através de sonicação. Segundo 

o autor, o DOPE e o colesterol são os co-tensoativos que mais incrementaram a 

estabilidade e capacidade de transfecção de emulsões preparadas com DOTAP. 

Atualmente, a viabilidade de preparação de emulsões catiônicas como 

sistema de liberação de ácidos nucléicos através de emulsificação espontânea tem 

sido alvo de grande interesse (Martini, 2005; Teixeira et al., 2002). Este método 

baseia-se no processo de emulsificação espontânea de uma fase oleosa contendo 

tensoativos (Yu et al., 1993). Esta fase oleosa é solubilizada em solvente orgânico 

apropriado e, misturada, sob agitação mecânica moderada, com uma fase aquosa. 

O solvente orgânico é então removido por evaporação sob pressão reduzida. A 

formação das gotículas ocorre quando a fase orgânica é vertida na fase aquosa, 

provocando uma turbulência interfacial que ocorre durante a difusão do solvente na 

água. Após a adição da fase orgânica na água, é observada uma rápida organização 

do tensoativo na interface, como resultado da difusão mútua entre os solventes, o 

que fornece energia suficiente para a formação das gotículas. Esta instabilidade 

mecânica é causada por variações locais na tensão interfacial, que é capaz de 
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deslocar o óleo para a fase aquosa (Bouchemal et al., 2004). Através desta técnica é 

possível preparar emulsões com propriedades físico-químicas similares àquelas 

obtidas por métodos físicos, com a vantagem de ser uma técnica simples, de menor 

custo, rápida, e que permite a preparação de pequenos lotes de formulação em 

temperaturas inferiores àquelas utilizadas pelas outras técnicas.

1.3.3 Propriedades das emulsões 

1.3.3.1 Diâmetro de gotícula 

Dentre as principais propriedades dos sistemas multifásicos, como as 

emulsões, encontram-se o diâmetro e a distribuição de gotículas da fase interna. 

Várias metodologias têm sido empregadas com o propósito de avaliar o diâmetro de 

gotícula de emulsões, sendo que o valor esperado é o principal critério para a 

seleção do método a ser utilizado (Ansel et al., 1999; Prista et al., 1991). 

Espectroscopia de correlação de fótons, também denominada de 

espalhamento dinâmico de luz, e técnicas complementares de microscopia, como 

transmissão, varredura e criofratura têm sido correntemente utilizadas (Dias et al., 

2004; McLoughlin et al., 2005). Diversos fatores podem influenciar a distribuição e o 

diâmetro médio de gotícula de emulsões catiônicas utilizadas como sistemas de 

liberação de ácidos nucléicos, em especial, a composição qualitativa e quantitativa 

das formulações e as condições experimentais utilizadas nas metodologias de 

preparação (Chung et al., 2001). 

Considerando a influência bem estabelecida dos constituintes do filme 

interfacial no diâmetro de nanoestruturas, estudos relativos à otimização do diâmetro 

de gotícula de emulsões, em função da adição de concentrações crescentes de 

tensoativos catiônicos, têm sido realizados. Como um exemplo, Kim et al. (2001) 

demonstraram a influência da adição do lipídeo catiônico DOTAP no diâmetro de 

gotícula de emulsões obtidas por ultra-som. Foram preparadas diversas formulações 

constituídas de um núcleo oleoso de esqualeno estabilizadas por concentrações 

crescentes de DOTAP (3 a 30 mg/mL). Nas mesmas condições de homogeneização 

por ultra-som, os resultados demonstraram que o diâmetro de gotícula das 

formulações diminui à medida que se aumenta a concentração de DOTAP até 24 
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mg/mL (~260 a 130 nm), sendo que a partir desta concentração o diâmetro atinge 

um platô, sem apresentar uma redução suplementar do diâmetro de gotícula. Além 

disso, os autores relacionaram o maior diâmetro das emulsões obtidas com menores 

concentrações de DOTAP (até 9 mg/mL) com a instabilidade do sistema em função 

do tempo e em presença de meio tampão fosfato. 

  A associação de ácidos nucléicos com emulsões catiônicas também pode 

exercer uma influência marcante sobre o diâmetro e distribuição das gotículas, 

podendo conduzir a desestabilização do sistema. Contudo, a formação de 

agregados da fase interna das emulsões tem sido relacionada principalmente com a 

associação de elevadas concentrações de ácidos nucléicos (Hara et al., 1997; Kim 

et al., 2002b; Liu et al., 1996).

Atualmente, grande parte dos estudos de formulação tem como foco a 

manutenção do diâmetro de gotícula após a diluição tanto em tampão como em meio 

de cultura de células contendo proteínas. Assim, a adição de co-tensoativos de 

natureza não-iônica na composição de emulsões tem sido considerada por diversos 

autores (Choi et al., 2004; Hara et al., 1997; Kim et al., 2001a; Liu et al., 1996). A 

capacidade de formar uma barreira estérica na interface, impedindo a aproximação e 

agregação das emulsões com proteínas plasmáticas tem sido investigada. Kim et al.

(2001) compararam emulsões estabilizadas pela mistura de tensoativos DOTAP e 

DOPE na presença ou ausência de Tween 80®. Foi demonstrado através de 

medidas turbidimétricas que a incorporação do Tween 80® conduziu a uma 

estabilidade superior das emulsões em função do tempo, em comparação àquelas 

obtidas em ausência deste tensoativo, para as quais foi observada a formação de 

agregados, resultando na completa separação de fases dos sistemas. 

A função do Tween 80® na estabilidade das emulsões catiônicas foi avaliada a 

partir do estudo da influência da presença de tensoativos não-iônicos em sistemas 

emulsionados contendo o plasmídeo pCMV   (Kim et al., 2002b). Foram 

selecionados diversos tensoativos não iônicos de estrutura química similar ao Tween 

80® com diferentes tamanhos de cadeias alifáticas PEG. Esses tensoativos 

conduziram à obtenção de nanossistemas, de menor diâmetro de gotícula, estáveis 

em meio tamponado e frente à associação de DNA. Em contrapartida, as 

formulações obtidas na presença de tensoativos que não contêm cadeias PEG (ex. 

Span 80®, Montanide 80® e álcool oleílico) apresentaram um aumento significativo 

do diâmetro de gotícula em meio tamponado e mostraram-se instáveis frente à 
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associação de DNA. Resultados similares foram demonstrados por Liu et al. (1996), 

embora nestes estudos os autores tenham utilizado DC-Chol como lipídeo catiônico 

e óleo de rícino como constituinte do núcleo oleoso. 

1.3.3.2 Distribuição de cargas da superfície 

O potencial zeta reflete a composição da interface das emulsões, seja em 

relação aos tensoativos formadores do filme interfacial ou em relação à presença de 

moléculas com carga localizadas na interface. A determinação do potencial zeta é 

geralmente realizada através de técnicas eletroforéticas específicas. De acordo com 

os valores experimentais obtidos até o momento, o potencial zeta superior a 30 mV 

para as emulsões parece incrementar a estabilidade, uma vez que forças repulsivas 

tendem a evitar possíveis agregações da fase interna, e sugere que está relacionado 

ao enrijecimento do filme de tensoativos. É importante ressaltar que o potencial zeta, 

apenas, não é suficiente para avaliação da estabilidade de emulsões. Emulsões que 

apresentam mesmo potencial zeta, mas que em sua composição contém diferentes 

tipos de eletrólitos, podem apresentar estabilidade física diferente (Müller, 1996). 

A adição de lipídeos catiônicos na formulação das emulsões para terapia 

gênica origina uma interface carregada positivamente visando à associação de 

ácidos nucléicos. O potencial zeta depende tanto da concentração como da 

extensão de ionização dos grupamentos de cargas positivas presentes nos lipídeos 

catiônicos. Alguns estudos tratam da avaliação sistemática da influência da 

concentração dos lipídeos catiônicos sobre o potencial zeta de emulsões. A variação 

do potencial zeta de emulsões catiônicas constituídas de um núcleo de esqualeno e 

concentrações crescentes do lipídeo catiônico DOTAP foi avaliado por Kim et al.

(2003). Através deste estudo, observou-se um aumento progressivo no potencial 

zeta até uma determinada concentração (24mg/mL) de DOTAP, a partir da qual, a 

adição suplementar de DOTAP, não conduziu a um aumento significativo do 

potencial zeta, pela possível saturação da interface e redução da ionização devido 

ao elevado pH na da interface neste tipo de sistema.

Geralmente, os estudos de associação de polinucleotídeos com emulsões 

catiônicas são realizados em excesso de carga positiva, onde o potencial zeta 

permanece inalterado (Audouy and Hoekstra, 2001; Teixeira et al., 1999). No 
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entanto, estudos relativos à caracterização do potencial zeta de emulsões em função 

da concentração de ácido nucléico têm sido recentemente descritos na literatura (Ott 

et al., 2002; Yoo et al., 2004). Esses experimentos são realizados com a adição de 

concentrações crescentes de DNA, em solução aquosa, a emulsões de 

concentração conhecida de lipídeo catiônico. O potencial zeta positivo decresce 

progressivamente até valores negativos, indicando a associação dos ácidos 

nucléicos com a interface das emulsões. Fenômenos de instabilidade das emulsões 

também têm sido descritos quando a relação de carga [+/-] aproxima-se da unidade, 

uma vez que os fenômenos de repulsão das gotículas da fase interna estão 

reduzidos para os complexos formados nessa relação de cargas (Eastman et al., 

1997).

1.3.4 Associação de ácidos nucléicos com as emulsões catiônicas 

Diversas metodologias têm sido utilizadas para investigar e avaliar a 

associação dos ácidos nucléicos com emulsões. Alguns autores estimam a 

associação dos ácidos nucléicos de modo quantitativo. A avaliação da taxa de 

associação baseia-se na diferença entre a quantidade de ácido nucléico 

(oligonucleotídeo ou plasmídeo) adicionada às emulsões e a quantidade não 

associada determinada quantitativamente na fase aquosa externa da estrutura, após 

separação desta fase por centrifugação (Ott et al., 2002) ou mais freqüentemente 

por ultrafiltração-centrifugação (Bivas-Benita et al., 2004; Teixeira et al., 1999).

Outros autores analisam a formação dos complexos através da comprovação 

indireta da associação, seja através das modificações das propriedades físico-

químicas das emulsões (potencial zeta e diâmetro de gotícula) ou na avaliação da 

estabilidade do complexo formado, como nos ensaios de retardamento em gel de 

eletroforese (Kim et al., 2005; Yi et al., 2000). Eletroforese através de gel de agarose 

é um método padrão usado para separar, identificar e purificar fragmentos de DNA, 

onde comumente se utiliza o brometo de etídeo para vizualização do DNA. O 

princípio básico desta técnica consiste na utilização de uma corrente elétrica para 

identificar ou separar moléculas contidas em uma matriz de gel. Este gel fica 

submerso em um recipiente contendo tampão salino que conduzirá a eletricidade. O 

DNA é então colocado em poços contidos no gel. As amostras de DNA são 
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incolores, mas freqüentemente o brometo de etídeo é utilizado para corar o DNA.O

brometo de etídeo é um corante fluorescente que se intercala entre as bases do 

DNA e, sob radiação ultravioleta permite sua visualização e fotografia (Sambrook, 

Fritisch and Maniatis, 1989). 

Uma das principais funções dos policátions está relacionada à atividade de 

condensação do DNA (Gao and Huang, 1996), protegendo-s contra a degradação 

do DNA e auxiliando no seu transporte através das membranas. Na técnica de 

retardamento em gel de eletroforese, a formação do complexo entre as emulsões 

catiônicas e o ácido nucléico, especialmente no caso do DNA, pode ser avaliada 

qualitativamente e quantitativamente. O aumento da condensação e compactação 

do ácido nucléico, devido a sua associação aos policátions, impede que o brometo 

de etídio se intercale nas bases do DNA, diminuindo a intensidade de fluorescência 

(Kim et al., 2001b). A avaliação da associação do DNA com as emulsões é 

determinada experimentalmente utilizando-se diversas razões entre o lipídeo 

catiônico e o ácido nucléico. O complexo selecionado é aquele que não apresenta 

nenhuma banda característica de migração de DNA livre no gel de eletroforese, 

indicando a associação de 100% do DNA com a emulsão (Hung et al., 2005; Kim et 

al., 2002a; Yi et al., 2000).

2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Desenvolver uma forma farmacêutica emulsionada eficiente para veiculação 

de DNA plasmidial, analisar sua capacidade de compactação do material genético, e 

suas características de estabilidade. 

4.2 Específicos 

- Fazer o estudo prévio do EHL do TCM Captex® 355 que será utilizado nas 

formulações para terapia gênica; 
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- Avaliar a estabilidade de emulsões que posteriormente serão acrescidas 

do lipídeo catiônico para utilização na terapia gênica; 

- Testar diferentes metodologias para a produção de emulsões para terapia 

gênica; 

- Eleger uma composição e metodologia que possibilitem a formação de 

uma forma farmacêutica estável e eficiente para a compactação do DNA; 

- Fazer estudos comparativos entre formulações na presença e ausência de 

polímeros catiônicos e presença e ausência de DNA; 

- Avaliar a compactação do DNA através da técnica de eletroforese em gel 

de agarose; 

- Propor um sistema emulsionado eficiente para a veiculação gênica.  

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Material 

Ácido nucléico 

• Plasmídeo pIRES2-EGFP (Biosciences Clontech, doado pelo Prof. Menck - USP) 

Matérias-primas 

• DOTAP (1,2-dioleoil-3-trimetil amônio propano) (Avanti Polar Lipids, EUA); 

• Captex® 355 (cáprico/caprílico) (Abitech, EUA); 

• Tween 20® (Sigma, EUA); 

• Span 60® (Sigma, EUA); 

• Etanol (Vetec, Brasil); 

• Tris HCL (Gibco BRL, Inglaterra); 

• Ácido Etilenodiamina tetracético (EDTA) (USB, EUA); 

• Acetato de potássio (Labsynth, Brasil); 

• Ácido acético (Mallinckrodt, EUA); 

• Agarose (Invitrogen, EUA); 

• Meio LB 

• Isopranol (Vetec, Brasil). 
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Aparelhos e equipamentos 

• Agitador magnético Thermolyne Cimaroc®1 Model nº: S 4641 (Borntead/ 

Thermolyne Dubuque, EUA); 

• Balança analítica GEHAKA (Brasil); 

• Agitador Ultra-turrax T 25 Basic KIKA® (Werke GMBH & CO.KG); 

• Lavadora Ultra-sônica UNIQUE modelo USC 1800ª (Brasil); 

• Evaporador rotatório Fisatom Model: 802 (Brasil); 

• Bomba a vácuo VAKUMPUMP DS4; 

• Sonda de ultra-som High Intensity Ultrasonic Processor VC 130 (Sonics, EUA); 

• Sonicador VC 130 PB (Sonics & Materials, EUA);

• Sonicator Ultra Processor XL modelo XL 2020 (Heat System Inc., EUA); 

• pH-metro pH 330i/SET (WTW, Alemanha);

• Analisador de partículas por espalhamento de luz 920 L (Cilas, França);

• Zeta-Meter System 3.0+ (Zeta-Meter Inc., USA); 

• Câmera Kodak 1D 3.5.

3.2 Métodos 

3.2.1 Estudo do EHL do Captex® 355 

3.2.1.1 Confecção de planilha de trabalho dos valores de EHL 

do Captex® 355 a serem estudados 

Foram preparados 60 mL de cada amostra onde a proporção básica das 

emulsões foi de 5% de óleo (3 g), 2% de tensoativos e água destilada em 

quantidade suficiente. As emulsões foram preparadas de acordo com a Tabela 1. A 

planilha inclui dois tensoativos distintos, um de natureza hidrofílica (Tween 20®, EHL 

= 16,7) e outro de natureza lipofílica (Span 60®, EHL = 4,7). O EHL final de cada 

sistema variou de acordo com a percentagem de cada tensoativo.
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Tabela 1 – Composição das emulsões formuladas com 5% de Captex® 355, 2% de tensoativos e 

quantidade suficiente de água para 60 mL, e seus respectivos EHLs.

Emulsões 
Tween 20®

(%) 

Span 60®

(%) 
EHL Total 

Formulação 

Tween 20®

(g) 

Span 60®

(g) 

E1 100,000 0,000 16,7 1,200 0,000 
E2 91,667 8,333 15,7 1,100 0,100 
E3 83,333 16,667 14,7 1,000 0,200 
E4 75,000 25,000 13,7 0,900 0,300 
E5 66,667 33,333 12,7 0,800 0,400 
E6 58,333 41,667 11,7 0,700 0,500 
E7 50,000 50,000 10,7 0,600 0,600 
E8 41,667 58,333 9,7 0,500 0,700 
E9 33,333 66,667 8,7 0,400 0,800 

E10 25,000 16,667 7,7 0,300 0,900 
E11 16,667 83,333 6,7 0,200 1,000 
E12 8,333 91,667 5,7 0,100 1,100 
E13 0,000 100,000 4,7 0,000 1,200 

3.2.1.2 Preparação das emulsões 

O Captex® 355 (TCM derivados dos ácidos cáprico e caprílico) foi utilizado 

como núcleo oleoso. O método utilizado para preparação destas emulsões foi o 

método de emulsificação tradicional, que consiste basicamente no emprego do 

método de inversão de fases (MIF) sob aquecimento à 70ºC (Morales et al., 2003). 

 Primeiramente, o Tween 20® (componente hidrofílico) foi disperso em água 

destilada, formando a fase aquosa, enquanto que, o Span 60® (componente

lipofílico) foi disperso no núcleo oleoso. As fases foram aquecidas separadamente 

em banho-maria à temperatura controlada de 70ºC e em seguida, incorporou-se a 

fase aquosa à fase oleosa sob forte agitação usando o misturador Ultra-turrax a 

16000 rpm por 10 minutos. Duas alíquotas de cada amostra foram armazenadas em 

temperaturas diferentes (4ºC ± 2 e 25°C ± 2) em frasco âmbar para posteriores 

análises comparativas. 

3.2.1.3 Caracterização das emulsões 

As emulsões foram caracterizadas no dia posterior à fabricação com 

avaliação dos seguintes parâmetros: 
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a) Aspecto macroscópico 

A coloração e homogeneidade das emulsões armazenadas nas duas 

condições de armazenagem foram observadas visualmente e a verificação de 

eventuais instabilidades, como cremagem, coalescência e separação de fases, 

foram notificadas. 

b) pH 

As medidas de pH das emulsões acondicionadas à temperatura de 25° ± 2 

foram realizadas instrumentalmente e notificadas para cada emulsão, utilizando 

pHmetro devidamente calibrado. 

c) Índice de Cremagem (IC) 

O IC foi avaliado de acordo com protocolo estabelecido por (Onunkwo and 

Adikwu, 1997). Aproximadamente 10 mL de cada emulsão foram armazenados em 

tubos de ensaio e observou-se o índice de cremagem formado com régua de 3º cm 

durante os 360 dias. A seguinte fórmula foi empregada no cálculo deste índice: 

%IC = ( Hc/Ho ) x 100 

Onde Hc = valor da camada de creme e Ho = valor total armazenado 

d) Análise granulométrica 

A análise granulométrica das emulsões foi realizada através do analisador de 

partículas por espalhamento de luz baseado na técnica de difração a laser.  As 

amostras recém preparadas foram diluídas em 50 vezes com água destilada e uma 

quantidade de 0,5 a 1mL desta dispersão diluída foi posta no analisador por 60 

segundos. Os resultados foram apresentados em forma de volume percentual 

acumulativo, onde X10 representa o valor de diâmetro de gotícula do décimo volume 

percentual acumulativo, X50 o qüinquagésimo e X 90 o nonagésimo; e em valor de 

diâmetro médio de gotícula (XMédio).

e) Potencial Zeta 

As medidas do potencial zeta ( mV) foram determinadas com auxílio de um 

zetâmetro, submetendo as gotículas das emulsões a uma voltagem fixa e utilizando 

os valores fornecidos pelo aparelho para calcular o potencial zeta. Cada amostra foi 

diluída a 0,005% em água bidestilada e foram realizadas 15 medidas de mobilidade 

eletroforética para cada amostra. 
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3.2.1.4 Estabilidade das emulsões 

A estabilidade das emulsões foi analisada através de dois parâmetros 

distintos:

a) Estabilidade a longo termo 

O estudo de estabilidade a longo termo foi efetuado por um período de 360 

dias obedecendo a um calendário pré-estabelecido. As variáveis avaliadas neste 

estudo foram: análise macroscópica, pH e IC. 

b) Estabilidade acelerada (após centrifugação)

Para este estudo, foram executadas técnicas através do macro e micro-

emultócrito (Macedo et al., 2006) e um estudo de resistência à centrifugação. A 

técnica de micro-emultócrito é uma técnica derivada do micro-hematócrito, sendo 

extensamente utilizada na hematologia. Macedo et al. 2006 demonstraram que a 

técnica é bastante eficiente na análise de estabilidade de emulsões. O micro-

emultócrito foi realizado preenchendo 75% de um capilar não heparinizado com as 

emulsões e colocando os mesmos em microcentrífuga a 11500 g durante 10 

minutos. Os resultados foram expressos em percentagem de cremagem formada. O 

macro-emultócrito foi executado preenchendo um tubo de Wintrobe com as 

emulsões e submetendo-as a uma centrifugação de 3500 rpm durante 1 hora. Os 

resultados foram expressos em percentagem de cremagem formada (Egito et al., 

2001).

Para o estudo de resistência à centrifugação, tubos de Wintrobe foram 

preenchidos com as respectivas emulsões e, em seguida, submetidos a diferentes 

velocidades de centrifugação (500, 1500, 2500 e 3500 rpm) durante 10 minutos. O 

aspecto visual das amostras foi avaliado após cada ciclo de centrifugação e, ao 

aparecimento de cremagem, a percentagem foi calculada (Egito et al., 2001). As 

análises de estabilidade foram feitas em triplicata e expressas em valor médio. 

3.2.2 Estudo de diferentes métodos para obtenção de emulsões 

 Com o intuito de se obter emulsões com menor granulometria, o que 

possibilita sua utilização na terapia gênica, foram estudados outros dois diferentes 
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métodos de emulsificação. Os dois métodos referidos foram: Emulsificação 

Espontânea (MEE) e Sonicação (MS). 

As emulsões foram preparadas utilizando as mesmas concentrações de óleo 

(5%) e tensoativos (2%) e seu EHL (10,7) foi o sugerido após os estudos de 

estabilidade das emulsões preparadas pelo método de inversão de fases.

3.2.2.1 Preparo das emulsões pelo MEE 

 A fase oleosa foi diluída em um solvente orgânico (etanol) e posteriormente 

injetada na fase aquosa, sob agitação magnética constante. O solvente orgânico foi 

então removido por evaporação sob pressão reduzida a 50°C. O volume final foi 

acertado e a emulsão recém-preparada foi armazenada a 4°C (Yu et al., 1993).

3.2.2.2 Preparo das emulsões pelo MS 

As fases aquosa e oleosa foram misturadas e a mistura foi sonicada 

(Sonicador Ultra Processor XL, Heat System Inc., EUA, modelo XL 2020) por 4 min a 

37°C. A emulsão resultante foi então armazenada a 4° C por 24 h (Chung et al., 

2001; Lee et al., 2005; Liu et al., 1996).

3.2.2.3 Análise das emulsões obtidas pelos MIF, MEE e MS 

As emulsões foram caracterizadas através da análise macroscópica 

(coloração, homogeneidade e IC), pH, microscopia óptica (apenas para visualização 

das gotículas) e granulometria (difração a laser). Sendo estas análises feitas em 

triplicata.

A estabilidade das emulsões foi avaliada através da observação da análise 

macroscópica, pH e IC por um período de 30 dias e através do IC obtido pelas 

técnicas de macro e micro-emultócrito e teste de resistência. 
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3.2.3 Preparo das emulsões para terapia gênica 

As emulsões de EHL 10,7 foram preparadas utilizando as mesmas 

concentrações de óleo (5%) e tensoativos Span 60® e Tween 20® (2%) através do 

MS utilizando sonicador VC 130 PB (Sonics &Materials, EUA). 

As proporções de cada componente estão apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Composição da emulsão catiônica composta de 5% de Captex® 355, 2% de tensoativos 

(1:1) e EHL = 10,7. 

Fase Oleosa Fase Aquosa

Componente Span 60® Captex®

355 
Tween 20® DOTAP 

Água dest. 
qsp 

Concentração(v/v) 50% 5% 50% (2%) 0,03% 100% 
Quantidade 0,001 g 0,05 g 0,001 g 0,0003 g 1mL 

Inicialmente, o DOTAP foi disperso em etanol e o solvente foi evaporado 

através de corrente de gás nitrogênio. A fase aquosa foi então acrescida e esta 

dispersão foi sonicada até limpidez. Separadamente, o Tween 20® foi disperso no 

núcleo oleoso. A dispersão aquosa foi então adicionada à fase oleosa e sonicada 

por 4 minutos. A dispersão foi então estocada a 4°C para as análises posteriores. 

3.2.4 Amplificação do plasmídio 

A amplificação do pIRES2-EGFP foi realizada através da técnica de 

midipreparação por lise alcalina com dodecilsulfato de sódio (SDS) (Sambrook et al., 

1989). Esta técnica consiste em sucessivas precipitações e ressuspensões do 

material genético, resultando em separação do DNA bacteriano e plasmidial.

Após crescimento da colônia bacteriana contendo o plasmídeo em questão 

em meio LB (Luria-Bertani) sob agitação a 37°, inoculou-se 2 mL de pré-inóculo em 

100 mL LB com antibiótico, overnight sob agitação; e centrifugou-se a 4000 rpm, por 

20 minutos, em 20°C. Em seguida, o sobrenadante foi descartado e o “pellet” foi 

ressuspenso em 2 mL de solução GTE (23 mL de glicose 20%(p/v), preparada na 

hora; 10 mL de EDTA 0.5M pH=8.0; 13 mL de Tris-HCl 1M pH=7.4; água deionizada 

autoclavada q.s.p. 500 mL) com auxílio do vortex e levado ao repouso em gelo por 
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10 minutos. Acresceu-se então 4 mL de solução recém preparada de 1,5 mL de 

NaOH 4M e 3 mL de SDS 10%, mantendo-se novamente em gelo por 10 minutos. 

Em seguida, foram adicionados 3 mL da solução preparada de ácido acético global 

(60mL) e acetato de potássio (147,2g), cujo pH foi corrigido para 5.2 com ácido 

acético glacial; e levados ao gelo por mais 10 minutos. O produto obtido foi 

centrifugado novamente nas condições de 4000 rpm e 4°C por 20 minutos. O 

sobrenadante foi transferido para Falcon gelado, acresceu-se 60% deste volume de 

isopropanol e o material foi mantido em repouso a temperatura ambiente por 10 

minutos. Seguiu-se nova centrifugação (4000 rpm, 4°C, 20 minutos), descartando 

posteriormente o sobrenadante e ressuspendendo o “pellet” manualmente em 250 

L de água. Em seguida, 250 L de LiCl 5M gelado foram adicionados com posterior 

centrifugação (13400 rpm, 4°C, 10 min). Ao sobrenadante, adicionaram-se 250 L

de isopropanol e a solução obtida foi mantida em repouso por mais 10 minutos a 

temperatura ambiente. Após nova centrifugação (13400 rpm, temperatura ambiente, 

10 min), o sobrenadante foi descartado e o “pellet” foi ressuspenso manualmente em 

100 L de água. 2 L de RNase foram acrescentados e o produto foi incubado por 

15 min em estufa a 37°C. Foi acrescentado então 50 L de Clorofórmio, com 

posterior centrifugação (13400 rpm, 20°C, 5 min) e após coleta da fase superior 

repetiu-se este procedimento com 100 L de clorofórmio. Adicionou-se à fase 

superior 150 L de NH4Ac 7,5M e 1100 L ETOH 100% e incubou-se a solução final 

over night a -20°C. Após nova centrifugação (13400 rpm, 4°C, 5 min) o 

sobrenadante foi descartado e o álcool evaporado. O pellet foi então ressuspenso 

em 100 L água deionizada autoclavada. 

A concentração final das amostras produzidas foi calculada a partir das 

medidas de absorbâncias obtidas através de ensaio espectrofotométrico utilizando 

comprimento de onda de 260 nm. As amostras foram diluídas 100 vezes em água 

destilada e fizeram-se três medições para cada amostra. Sabendo-se que para o 

plasmídeo, absorbância = 1 significa uma concentração de 50 µg/mL (Sambrook et 

al., 1989), a concentração final pôde ser calculada a partir da fórmula: 

X = Valor médio obtido x 100 (diluição) x 50 
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3.2.5 Preparo dos complexos Emulsão Catiônica/DNA (EC/DNA) 

A Tabela 3 mostra as proporções de plasmídeo e emulsão utilizadas para 

preparar os complexos de transfecção (Kim et al., 2001a). 

Tabela 3 – Quantidades de emulsão catiônica composta de 5% de Captex® 355 e 2% de tensoativos 

(1:1) (EHL = 10,7) e plasmídeo para preparo dos complexos EC/DNA. 

Amostra 
Emulsão

(µL) 

DOTAP/DNA 

(p/p) 

DOTAP/DNA 

(nmols/µg)

C1 5 1,5 2,2
C2 8 2,4 3,4
C3 10 3,0 4,3  
C4 15 4,5 6,5  
C5 20 6,0 8,6  
C6 25 7,5 11
C7 50 15,0 22 
C8 100 30,0 43 
C9 200 60,0 86 
C10 300 90,0 130 
C11 400 120,0 170 
C12 500 150,0 220 

As amostras foram preparadas a partir da adição dos volumes apresentados 

das emulsões ao volume correspondente a 1 µg do plasmídeo e foram incubadas 

por 10 minutos a temperatura ambiente para análises posteriores (Hung et al., 2005). 

3.2.6 Análise dos complexos EC/DNA 

As interações entre plasmídeo e emulsões catiônicas foram avaliadas através 

de eletroforese em gel de agarose a 0,6% contendo brometo de etídeo. As amostras 

previamente preparadas foram distribuídas em poços e a corrida foi realizada a 80 V 

por 1 hora utilizando como tampão o Tris acetato (Sambrook et al., 1989). Para cada 

amostra existiu um controle, onde o plasmídeo era diluído em água deinoizada 

autoclavada em quantidade equivalente a de emulsão. 

A eficiência de incorporação do DNA na emulsão foi avaliada a partir da 

análise densitométrica dos bandeamentos, com o auxílio do software da câmera 

Kodak 1D 3.5, comparando-se cada amostra com seu respectivo controle. Os 

resultados foram expressos em valor percentual de incorporação do DNA. 
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3.2.7 Caracterização e avaliação da estabilidade da emulsão para 

terapia gênica 

A emulsão foi caracterizada através da análise macroscópica (coloração e 

homogeneidade). Sua estabilidade foi avaliada através das determinações do IC 

através do micro-emultócrito por 30 dias. Com o intuito de avaliar a influência do 

DOTAP e DNA nas formulações, foram avaliadas três formulações diferentes: a 

emulsão branca (sem DNA), a emulsão com o DOTAP e finalmente, a emulsão com 

DOTAP acrescida de DNA (C10 – 130 nmols DOTAP/1 µg de DNA). As análises 

foram feitas em triplicata e os resultados foram expressos através da média dos 

valores obtidos. 

4. RESULTADOS 

4.1 Estudo do EHL do Captex® 355 

4.1.1 Caracterização das emulsões 

a) Aspecto macroscópico 

O aspecto visual das formulações foi avaliado de acordo com a coloração e 

homogeneidade. Todas as emulsões de Captex® 355 com variação de EHL de 16,7 

a 4,7 (Tabela 1) recentemente preparadas apresentaram aspecto leitoso, 

homogêneo e coloração branca. Após a caracterização inicial, seguiram-se os 

estudos de estabilidade a longo termo.  

b) Granulometria 

A Tabela 4 representa o resultado da análise granulométrica das emulsões 

analisadas. As amostras estão numeradas em ordem decrescente de EHL, ou seja, 

a numeração de 1 a 13 refere-se às amostras de EHL variam de 16,7 a 4,7. Os 

valores estão apresentados em forma de volume percentual acumulativo (X10, X50

eX90) e em valor de diâmetro médio de gotícula (XMédio). Pode-se observar que houve 

pouca variação granulométrica na faixa de EHL estudada (16,7 a 4,7), sendo o 
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menor XMédio igual a 2,00 µm para a emulsão de EHL 4,7; e o maior XMédio igual a 

2,80 µm para a emulsão de EHL 6,7. 

Tabela 4 – Resultados da análise do tamanho de gotícula das emulsões de Captex® 355 (5%) cujos 

ELHs variam de 16,7 (E1) a 4,7 (E13). 

Amostra EHL X10 µm X50 µm X90 µm XMédio µm 

E1 16,7 0,93 2,13 4,95 2,49 
E2 15,7 0,93 2,12 4,55 2,49 
E3 14,7 0,97 2,17 4,74 2,57 
E4 13,7 0,88 2,06 4,52 2,44 
E5 12,7 0,91 2,14 4,84 2,57 
E6 11,7 0,83 1,93 4,41 2,34 
E7 10,7 0,75 1,79 4,31 2,22 
E8 9,7 0,77 1,84 4,38 2,27 
E9 8,7 0,75 1,81 4,26 2,22 
E10 7,7 0,71 1,27 4,41 2,23 
E11 6,7 0,76 2,25 5,63 2,80 
E12 5,7 0,78 2,36 5,97 2,35 
E13 4,7 0,45 1,52 4,23 2,00 

c) Potencial Zeta 

Na Figura 6 estão apresentados os valores de potencial zeta das emulsões 

preparadas com Captex® 355. Pode-se observar que o aumento da concentração de 

Span 60® e a diminuição da concentração de Tween 20® promovem um incremento 

dos valores do potencial zeta em módulo, ou seja, o aumento do EHL destas 

emulsões promove uma diminuição nos valores do potencial zeta (em módulo). 

Figura 6 – Análise do potencial zeta das emulsões de Captex® 355 com variação de EHL de 4,7 a 

16,7.
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4.1.2 Estabilidade das emulsões 

4.1.2.1 Estabilidade a longo termo 

a) Aspecto macroscópico 

Apesar da grande faixa de EHL das emulsões preparadas (16,7 a 4,7), o MIF 

permitiu a obtenção de emulsões estáveis, de aspecto leitoso e coloração branca. 

De acordo com a Tabela 5, estas características se mantiveram por trinta dias (D30), 

quando as emulsões de EHL superior a 11,7 apresentaram aspecto translúcido. Em 

D60, as emulsões cujo EHL eram inferiores a 8,7 também se tornaram translúcidas e 

algumas delas apresentaram aspecto acinzentado. No D90, as emulsões com EHL 

abaixo de 6,7 e acima de 13,7 coalesceram e no D120 houve separação de fases 

das emulsões com EHAL abaixo de 6,7. Após 360 dias (D360), todas as amostras 

apresentavam coalescência (EHL acima de 11,7) ou separação de fases (EHL 

abaixo de 9,7), com exceção da A7, cujo EHL é igual a 10,7.

Tabela 5 – Aspectos macroscópicos de emulsões de Captex® 355 com variação de EHL de 16,7 a 4,7 

armazenadas a 25°C durante 360 dias. 

Amostra D0 D1 D5 D9 D15 D30 D60 D90 D120 D360 
A1 L L + CR L + CR L + CR L + CR L (T) + CR L(T) + CR L(T) + CO L(T) + CO L(T) + CO 

A2 L L + CR L + CR L + CR L + CR L (T) + CR L(T) + CR L(T) + CO L(T) + CO L(T) + CO 

A3 L L + CR L + CR L + CR L + CR L (T) + CR L (T) + CR L (T) + CO L (T) + CO L (T) + CO 

A4 L L + CR L + CR L + CR L + CR 
L(T) + CR 

+ (C) 
L(T) + CR L (T) + CO L (T) + CO L (T) + CO 

A5 L L + CR L + CR L + CR L + CR L (T)+ CR L (T) + CR L (T) + CR L (T) + CO L (T) + CO 

A6 L L + CR L + CR L + CR L + CR L(T) + CR L (T) + CR L (T) + CR L (T) + CR L (T) + CO 

A7 L L + CR L + CR L + CR L + CR L + CR L + CR L + CR L + CR L (T) + CR 

A8 L L + CR L + CR L + CR L + CR 
L + CR + 

(C)
L + CR + (C) L + CR + (C) L (T) + CO L (T) + SF

A9 L L + CR L + CR L + CR L + CR L + CR L (T) + CR L (T) + CR L (T) + CO L (T) + SF

A10 L L + CR L + CR L + CR L + CR L + CR L (T) + CR L (T) + CR L (T) + CO L (T) + SF

A11 L L + CR L + CR L + CR L + CR L + CR L (T) + CR L (T) + CO L (T) + SF L (T) + SF

A12 L L + CR L + CR L + CR L + CR 
L + CR + 

(C)
L (T)+ CR + 

(C)
L(T)+ CO + 

(C)
L (T) + SF L (T) + SF

A13 L L + CR L + CR L + CR L + CR 
L + CR + 

(C)
L (T)+ CR + 

(C)
L(T)+ CO + 

(C)
L (T) + SF L (T) + SF

*D, dias indicados; L, aspecto leitoso; CR, creme; CO, coalescência; SF, separação de fases; (C), aspecto acinzentado; L (T) 

aspecto leitoso e transparente.
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b) pH 

A Figura 7 retrata a variação do pH das emulsões preparadas com Captex®

355 (5%) como núcleo oleoso e uma combinação de Tween 20® e Span 60® (2%) 

como tensoativos em proporções variadas, armazenadas por 360 dias a 25°C. 

Observa-se que o aumento da proporção de Span 60® e a diminuição da proporção 

de Tween 20® resulta em aumento de pH.

Figura 7 – Variação do pH das emulsões de Captex® 355 armazenadas a 25°C por 360 dias. 

c) Índice de Cremagem 

Abaixo, estão apresentados os valores da variação do IC das emulsões 

armazenadas a 4°C (Figura 8a) e 25°C (Figura 8b) por 360 dias. O IC das emulsões 

mantidas sob duas condições variou de forma semelhante, apresentando menores 

IC aquela que possuía EHL de 10,7 (E7). 

(a) (b) 
* Indica separação de fases. 

Figura 8 – Variação do IC das emulsões de Captex® 355 armazenadas a 4°C (a) e 25°C (b) 

por 360 dias. 
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4.1.2.2 Estabilidade acelerada 

a) Macro e micro-emultócrito 

A Figura 9 representa os valores médios de macro e micro-emultócrito obtidos 

para cada uma das 13 amostras formuladas, realizado logo após fabricação. Os 

resultados da variação do IC obtido através das duas técnicas mostraram que E7 

(EHL=10,7) e E8 (EHL=9,7) apresentaram menores valores, indicando maior 

estabilidade.

   (a)                                                   (b) 

Figura 9 – Variação do IC das emulsões de Captex® 355 através das técnicas de macro-

emultócrito (a) e micro-emultócrito (b) após fabricação. 

b) Teste de resistência à centrifugação 

A Tabela 6 apresenta o resultado do teste de centrifugação expresso em 

valores de IC. O aumento da velocidade de centrifugação (de 500 a 3500 rpm) 

resultou em aumento significativo do IC para todas as amostras, exceto A8, A10, 

A11 e A12.  Ainda, as amostras que apresentaram menores IC foram A6, A7 e A8, 

enquanto as com maior IC foram A9 e A13. 
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Tabela 6 – Resultado do teste de resistência à centrifugação das emulsões de Captex® 355 

com variação de EHL de 16,7 (E1) a 4,7(E13). 

Amostras
Teste de resistência à centrifugação (IC%) 

500 rpm 1500 rpm 2500 rpm 3500 rpm  
E1 3,00 ±0,00 5,00 ± 0,00 5,33 ± 0,58 5,67 ± 0,29 
E2 3,00 ± 0,00 4,00 ± 0,00 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,00 
E3 3,50 ± 0,00 4,00 ± 0,00 5,00 ± 0,00 5,00 ± 0,00 
E4 2,33 * 0,29 3,00 * 0,00 3,33 * 0,29 3,83 * 0,29 
E5 2,00 ± 0,00 3,00 ± 0,00 3,50 ± 0,00 3,50 ± 0,00 
E6 1,50 ± 0,00 2,33 * 0,58 3,00 * 0,50 3,00 ± 0,00 
E7 1,50 ± 0,00 2,00 * 0,00 2,67 ± 0,58 3,00 ± 0,00 
E8 3,00 * 0,00 3,00 * 0,00 3,00 * 0,00 3,00 ± 0,00 
E9 7,33 ± 4,62 15,33 ± 13,32 70,67 ± 42,19 79,67 ± 5,69 
E10 3,00 * 0,00 3,00 * 0,00 3,00 ± 0,00 3,00 ± 0,00 
E11 6,00 ± 0,00 6,00 ± 0,00 6,00 ± 0,00 6,00 ± 0,00 
E12 7,00 ± 0,00 7,00 ± 0,00 7,00 ± 0,00  7,00 ± 0,00 
E13 12,67 ± 2,52 26,67 ± 4,16 26,00 ± 4,00 23,67 ± 1,63 

4.2 Estudo de diferentes métodos para obtenção de emulsões

4.2.1 Caracterização das emulsões 

a) Análise macroscópica 

Após determinação do EHLc da emulsão de Captex® 355 fez-se um estudo 

comparando diferentes metodologias para obtenção das emulsões.

As emulsões preparadas pelos MIF e MS apresentaram aspecto leitoso, 

coloração branca e homogeneidade aparente. Já a emulsão obtida pelo MEE 

apresentou separação de fases imediata com formação de grandes gotas de óleo na 

superfície do sistema, indicando baixa estabilidade. 

b) Microscopia óptica 

A observação por microscopia óptica das emulsões preparadas pelos três 

diferentes métodos foi realizada com o intuito de se ter uma avaliação morfológica 

da emulsão. As Figuras 10, 11 e 12 são fotografias das emulsões preparadas pelos 

MIF, MEE e MS respectivamente. A observação foi feita com objetiva de 40. 
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Figura 10 – Microscopia óptica da emulsão preparada com Captex® 355 pelo MIF(40 X).

Figura 11 – Microscopia óptica da emulsão preparada com Captex® 355 pelo MEE (40X).

Figura 12 – Microscopia óptica da emulsão preparada com Captex® 355 pelo MS (40 X). 

c) Granulometria 

A Tabela 7 representa o resultado da análise granulométrica das emulsões 

simples (sem DOTAP) preparadas pelos MIF e MS. A análise granulométrica das 

emulsões preparadas pelo MEE não foi realizada, já que houve separação de fases 
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imediatamente após preparação das mesmas e a observação por microscopia óptica 

já previa o enorme tamanho das suas gotículas. Os valores estão apresentados em 

forma de volume percentual acumulativo (X10, X50 e X90); e em valor de diâmetro 

médio de gotícula (XMédio).

Tabela 7 – Resultados da análise do tamanho de gotícula das emulsões de Captex® 355 (EHL =10,7) 

obtidas pelos MIF, MEE e MS (sem DOTAP). 

Metodologia X10 µm X50 µm X90 µm XMédio µm 

MIF 0,75 1,79 4,31 2,22 
MEE - - - -
MS 0,41 0,87 3,43 1,51 

4.2.2 Estabilidade das emulsões 

4.2.2.1 Estabilidade a longo termo 

a) Análise macroscópica 

A análise macroscópica das emulsões obtidas pelos diferentes métodos foi 

avaliada por um período de 30 dias. As emulsões preparadas pelos MIF e MS 

apresentaram aspecto leitoso, coloração branca e homogeneidade aparente do D1 

ao D30. Já a emulsão obtida pelo MEE apresentou separação de fases imediata 

com formação de grandes gotas de óleo na superfície do sistema, indicando baixa 

estabilidade.

b) pH 

A variação do pH das emulsões obtidas pelos três diferentes métodos (MIF, 

MEE e MS) durante 30 dias está apresentada na Figura 13. Nota-se que não houve 

variação significativa no pH das emulsões preparadas pelos três métodos durante o 

tempo avaliado. As emulsões obtidas pelo MIF apresentaram pH em torno de 5,0; 

enquanto que as emulsões obtidas pelo e MS apresentaram pH em torno de 6,0. O 

pH das emulsões obtidas pelo MEE não foi medido, já que se apresentavam em 

fases separadas logo após a preparação. 
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Figura 13 – Resultado da variação de pH das emulsões de Captex® 355  (EHL 10,7) obtidas pelos 

MIF, MEE e MS, armazenadas a 25°C durante 30 dias. 

c) IC% 

Na Tabela 8 estão apresentadas as variações do IC das emulsões 

preparadas pelo MIF e MEE. Não houve formação de creme nas emulsões 

preparadas pelo MS até o 30º dia. As emulsões preparadas pelo MEE IC em torno 

de 15%, enquanto que o MIF produziu emulsões com IC em torno de 5%, o que 

indica a baixa estabilidade dos sistemas preparados a partir do MIF. 

Tabela 8 – Variação do IC durante 30 dias das emulsões de Captex® 355 (EHL 10,7) obtidas pelos 

MIF, MEE e MS, armazenadas a 25°C. 

Metodologia 
IC% 

D1 D5 D9 D15 D30 

MIF 3,28 5,00 5,08 5,00 6,78 
MEE Instável Instável Instável Instável Instável 
MS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2.2.2 Estabilidade acelerada 

a) Macro e micro-emultócrito 

A Tabela 9 representa os valores médios de macro e micro-emultócrito

obtidos para as emulsões preparadas a partir dos MIF, MEE e MS. As emulsões 

preparadas pelo MEE quebraram após centrifugação, enquanto as emulsões 

preparadas pelo MS apresentaram os menores valores de IC%, indicando maior 

estabilidade do sistema. 



39

Tabela 9 – Resultados de macro e micro-emultócrito das emulsões de Captex® 355 (EHL 10,7) 

obtidas pelos MIF, MEE e MS, armazenadas a 25°C. 

Metodologia Macro-emultócrito (IC%) Micro-emultócrito (IC%) 

MIF 3,00 ± 0,06 1,00 ± 0,00 
MEE Separação de fases Separação de fases 
MS 0,77 ± 0,00 2,00 ± 0,00 

b) Teste de resistência à centrifugação 

O resultado do teste de resistência à centrifugação das emulsões preparadas 

pelos três diferentes métodos está apresentado na Tabela 10. Não houve formação 

de creme após o teste de resistência a centrifugação nas emulsões preparadas pelo 

MS. Já as emulsões preparadas pelo MEE apresentaram IC% praticamente 

constante (em torno de 4) durante a variação de velocidade de centrifugação, 

enquanto que houve aumento de IC% gradativo (de 1,5 a 4,0),  para as emulsões 

preparadas pelo MIF. 

Tabela 10 – Resultado do teste de resistência das emulsões de Captex® 355 (EHL 10,7) obtidas pelos 

MIF, MEE e MS. 

Metodologia 
Teste de resistência à centrifugação 

500 rpm 1500 rpm 2500 rpm 3500 rpm 
MIF 1,50 ± 0,00 4,00 ± 0,00 4,00 ± 0,00 3,67 ± 0,58 
MEE * * * *
MS 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

* Indica separação de fases 

4.3 Amplificação de plasmídeo 

Após sucessivas midipreparações o total de plasmídeo pIRES2-EGFP obtido 

foi concentrado em três “eppendorfs”. A única diferença entre as amostras é a 

concentração. As absorbâncias de cada amostra foram obtidas através de ensaio 

espectrofotométrico utilizando comprimento de onda de 260 nm, a concentração final 

de DNA foi calculada a partir da fórmula: 

X = Valor médio obtido x 100 (diluição) x 50; 

e está apresentada na Tabela 11.  
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Tabela 11 – Concentração final de plasmídeo pIRES2-EGFP obtido a partir da técnica de 

midipreparação. 

Amostras Absorbância (260 nm) Concentração (µg) 

1 0,224 ± 0,0012 1118,3 
2 0,064 ± 0,0006 318,3 
3 0,501 ± 0,0000 2505,0 

4.4 Análise dos complexos EC/DNA 

A avaliação qualitativa da formação dos complexos foi determinada 

experimentalmente utilizando-se diversas razões entre o lipídeo catiônico e o ácido 

nucléico (plasmídeo pIRES-EGRP). A Figura 14 é uma fotografia do gel cuja razão 

DOTAP/DNA(p/p) varia de 1,5 a 7,5. As amostras de números pares foram acrescidas 

da emulsão catiônica cujas quantidades estão descritas na Tabela 12, enquanto que 

nas amostras ímpares (controle), o plasmídeo foi diluído em volume de água igual ao 

de emulsão sua amostra correspondente. Observa-se que até A10 (razão 

DOTAP/DNA(p/p) = 6,0) não há diminuição de fluorescência em relação ao seu 

controle (A9). 

Figura 14 – Fotografia do gel de agarose dos complexos formados com emulsões catiônicas e DNA 

cuja razão DOTAP/DNA(p/p) varia entre 1,5 e 7,5.  
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Tabela 12 – Descrição da composição e proporção DOTAP/DNA(p/p)  (1,5 a 7,5) das amostras 

analisadas em gel de agarose.  

Amostra 
DOTAP/ 
DNA (p/p)

Quantidade 

 de emulsão 

(µL)/ µg de 

plasmídeo 

DOTAP/DNA 

(nmols/µg)
Controle 

A2 1,5 5 2,2 A1 
A4 2,4 8 3,4 A3 
A6 3,0 10 4,3 A5 
A8 4,5 15 6,5 A7 

A10 6,0 20 8,6 A9 
A12 7,5 25 11 A11 

Para determinar a proporção ideal de emulsão catiônica para compactar 

100% do DNA analisado foram feitas novas amostras cuja variação da razão

DOTAP/DNA(p/p) foi de 7,5 a 90,0. A fotografia da corrida em gel de agarose realizada 

com estas amostras está apresentada na Figura 15. As amostras estão dispostas da 

mesma forma da Figura anterior, onde os números pares são as amostras tratadas 

com as emulsões catiônicas, cuja descrição detalhada está na Tabela 13, e os 

controles são as amostras de número ímpar.

Figura 15 - Fotografia do gel de agarose dos complexos formados com emulsões catiônicas e DNA 

cuja razão DOTAP/DNA(p/p) varia de 7,5 a 90. 
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Tabela 13 – Descrição da composição e proporção DOTAP/DNA(p/p)  (7,5 a 90) das amostras 

analisadas em gel de agarose. 

Amostra 
DOTAP/ 
DNA (p/p)

Quantidade 

 de emulsão 

(µL)/ µg de 

plasmídeo 

DOTAP/DNA 

(nmols/µg)
Controle 

A2 7,5 25 11 A1 
A4 15,0 50 22 A3 
A6 30,0 100 43 A5 
A8 60,0 200 86 A7 

A10 90,0 300 130 A9 

Pode-se observar diminuição crescente na fluorescência com o aumento da 

razão DOTAP/DNA(p/p), resultando em completo desaparecimento de banda na 

amostra cuja razão DOTAP/DNA(p/p) é igual a 90 (A10).

A análise quantitativa da formação dos complexos EC/DNA foi realizada com 

o auxílio de software acoplado a câmera Kodak 1D 3.5. Os valores estão expressos 

em percentagem de intensidade da banda em relação ao controle e fez-se o cálculo 

para a percentagem de DNA compactada (Tabela 14). As amostras analisadas 

apresentavam variação da razão DOTAP/DNA(p/p) entre 7,5 e 150,0 e o resultado 

desta análise está apresentado na Tabela 13. Nota-se que a partir de A5, cuja razão 

DOTAP/DNA(p/p) é 90 e a razão DOTAP/DNA(nmols/µg) é de 130, ocorre compactação 

de aproximadamente 100% do DNA, o que indica que esta é a proporção EC/DNA 

ideal para esta formulação.

Tabela 14 – Descrição da composição e proporção DOTAP/DNA(p/p)  (7,5 a 220) das amostras 

analisadas em gel de agarose. 

Amostra 
Emulsão

(µL) 

DOTAP/DNA 

(nmols/µg)

Intensidade

da banda em 

relação ao 

controle (%) 

Percentagem 

de DNA 

compactada 

1 25 11 25,17 ± 1,14 74,83 ± 1,14 
2 50 22 21,87 ± 1,44 78,13 ± 1,44 
3 100 43 15,33 ± 1,18 84,67 ± 1,18 
4 200 86 6,13 ± 5,32 93,84 ± 5,32 
5 300 130 0,06 ± 0,52 99,94 ± 0,52 
6 400 170 0,00 ± 0,00 100,0 ± 0,00 
7 500 220 0,00 ± 0,00 100,0 ± 0,00 



43

4.5 Caracterização e avaliação da estabilidade da emulsão para 

terapia gênica 

As três formulações analisadas: branca (EB), com 0,03% de DOTAP (ED) e 

com 0,03% de DOTAP e 300 µg/mL de DNA (EDDNA) apresentaram coloração 

branca e homogeneidade aparente até o trigésimo dia (D30). 

O IC destas formulações foi determinado através da técnica de micro-

emultócrito e foi verificado que assim como EB, ED e EDDNA também não 

apresentaram formação de creme durante o intervalo observado, sendo os IC% 

iguais a zero. 

5. DISCUSSÃO 

5.1 Estudo do EHL do Captex® 355 

No desenvolvimento de novas formulações farmacêuticas emulsionadas, é de 

grande importância o conhecimento do EHL do óleo que será utilizado no sistema. 

Estudos de EHL de óleos objetivando obter uma emulsão estável têm sido bastante 

descritos na literatura. O EHL do óleo de canola foi determinando seguindo-se 

metodologia semelhante à utilizada para o desenvolvimento deste trabalho (Morais 

et al., 2006), enquanto que estudos de centrifugação e distribuição granulométrica 

foram utilizados na determinação do EHL de três outros óleos essenciais (Orafidiya 

and Oladimeji, 2002). 

Apesar da ampla variação de EHL (16,7 a 4,7) todas as emulsões obtidas 

através do MIF apresentaram diâmetro médio de gotícula pouco variável, entre 2 e 3 

µm (Tabela 4), o que foi confirmado através da microscopia por difração a laser. 

Provavelmente, o fato destas análises terem sido realizadas imediatamente após a 

obtenção das emulsões, quando os fenômenos de instabilidade (floculação, 

cremagem, coalescência e separação de fases) ainda não começaram a acontecer, 

deve ter contribuído para esta pouca variação. O estudo de estabilidade acelerada e 

a longo termo das emulsões de 1 a 13 (Tabela 1) revela que o EHLc do Captex® 355 

está em torno de 10,7. De fato, emulsões de fase externa aquosa apresentam alto 
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EHL (entre 8 e 14) (Griffin, 1949; Griffin, 1954) e a solubilidade do tensoativo na fase 

aquosa ou oleosa é induzida por altos ou baixos valores de EHL, respectivamente. 

Macedo et al. (2006) determinaram o EHLc do Mygliol 812N, um TCM derivado dos 

ácidos cáprico e caprílico assim como o Captex® 355, utilizando Tween 20® e Span 

60® como tensoativos, em 15,36. A diferença de EHL destes dois óleos, apesar da 

semelhança da composição, pode estar relacionada às diferentes proporções de 

ácidos cáprico e caprílico. 

Os resultados de potencial zeta das emulsões de Captex® 355 com variação 

de EHL de 16,7 a 4,7 foram superiores a 30 mV para todas as amostras analisadas. 

Através da análise do gráfico do potencial zeta destas amostras (Figura 6), observa-

se que o aumento da quantidade de Span 60® e a diminuição de Tween 20®

promovem um incremento proporcional na negatividade do potencial zeta dos 

sistemas (aumento de -43 a -51 mV). Na Figura 7, observa-se que o pH das 

emulsões acondionadas às duas temperaturas (4 e 25°C) também aumentou 

proporcionalmente a medida que se diminuiu o EHL das emulsões. Isto se deve a 

destruição das ligações entre os grupos polares e apolares dos tensoativos, 

resultando em aumento (no caso de aumento da concentração dos Spans®) ou 

diminuição (no caso de aumento da concentração dos Tweens®) do pH das 

emulsões, de acordo com o pH dos respectivos tensoativos formadores do filme 

interfacial (Macedo et al., 2006). Os estudos que relacionam análise de potencial 

zeta e pH de emulsões demonstram que geralmente, o potencial zeta tende a se 

tornar mais negativo com o aumento do pH (Washington, 1996; Wiacek and 

Chibowski, 1999; Wiacek and Chibowski, 2002).

Segundo a análise macroscópica das emulsões (Tabela 5) e a variação do IC 

observado durante os 360 dias de armazenamento (Figura 8), as amostras de EHL 

superiores a 11,7 e inferiores a 9,7 apresentaram menor estabilidade em 

comparação a amostra de EHL igual a 10,7. De fato, as emulsões com EHL abaixo 

de 6,7 e acima de 13,7 coalesceram após 90 dias e após 120 dias houve separação 

de fases das emulsões com EHL abaixo de 6,7. Após 360 dias (D360), todas as 

amostras, com exceção de E7, cujo EHL é igual a 10,7 apresentavam coalescência 

(EHL acima de 11,7) ou separação de fases (EHL abaixo de 9,7). Apesar de todas 

as amostras apresentarem variação de IC no intervalo observado, E7 (EHL 10,7) 

apresentou menores valores, o que implica em maior estabilidade deste sistema. 
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Os resultados do estudo de estabilidade acelerada corroboraram com os 

resultados do estudo de estabilidade a longo termo. No estudo de resistência à 

centrifugação (Tabela 6), observou-se que o aumento na velocidade de 

centrifugação resultou em aumento significativo do IC para a maioria das amostras.  

Além disso, as amostras que apresentaram menores IC foram E6, E7 e E8. O estudo 

de estabilidade através do aumento da rotação de centrifugação permite o estudo de 

estabilidade das emulsões, por acelerar o aparecimento do creme e sedimentação 

dos sistemas emulsionados (Tadros, 2004). A análise dos resultados de IC através 

das técnicas de macro e micro-emultócrito (Figura 9) das emulsões de Captex® 355 

resultou em menores valores de IC (~ 2 % para o micro-emultócrito e 3% para o 

macro-emultócrito) para A7 (EHL 10,7); enquanto outras amostras apresentaram IC 

de até 46% para o macro e 25% para o micro-emultócrito (E9). A correlação entre a 

técnica de micro-emultócrito e o estudo de estabilidade a longo termo já havia sido 

determinada anteriormente na determinação do EHL de um TCM (Macedo et al., 

2006).

5.2 Estudo de diferentes métodos para obtenção de emulsões para 

terapia gênica 

 O alto custo do DOTAP e sua reduzida concentração na formulação (0,3 

mg/mL), tornou necessário o estudo de diferentes métodos de emulsificação 

possibilitando a adequação de uma metodologia que permitisse a obtenção de uma 

formulação estável e amostras de apenas 1 mL. Os métodos avaliados foram o MIF, 

MEE e MS e a metodologia escolhida foi aquela que permitiu a obtenção de 

quantidades de emulsão igual a 1 mL e formulações de maior estabilidade. 

Segundo análise macroscópica e microscópica (Figuras 10, 11 e 12) das 

emulsões preparadas pelos três métodos, as emulsões obtidas através do MEE 

apresentaram baixa estabilidade imediatamente após o preparo. O resultado da 

análise granulométrica das emulsões obtidas pelo MIF e MS (Tabela 7) apresentou 

valores inferiores de X10, X50, X90 e XMédio para as formulações preparadas a partir do 

MS (X10 = 0,41 µm, X50 = 0,87 µm, X90 = 3,43 µm e XMédio = 1,51 µm).

O pH das emulsões preparadas pelos três diferentes métodos não variou 

durante os 30 dias analisados (Figura 13). Porém, a análise do IC (Tabela 8) durante 
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este tempo apresentou diferenças significativas para cada um dos métodos. 

Enquanto as emulsões preparadas pelo MS não apresentaram IC durante este 

intervalo, as emulsões preparadas pelo MEE apresentaram separação de fases no 

D1 e as preparadas pelo MIF apresentaram crescimento progressivo do IC, 

chegando a valores maiores que 5%. 

Estudos de estabilidade acelerada também foram realizados e corroboraram 

com os resultados do estudo de estabilidade a longo termo. Os ensaios de macro e 

micro-emultócrito (Tabela 9), respectivamente, revelaram instabilidade das emulsões 

obtidas pelo MEE, e maiores valores de IC para as emulsões obtidas pelo MIF (3,00 

± 0,06%; 2,00 ± 0,00) comparando com aquelas obtidas pelo MS (0,77 ± 0,00; 1,00 ± 

0,00). O teste de resistência à centrifugação (Tabela 10) apresentou resultados 

semelhantes, ocorrendo separação de fases das emulsões obtidas pelo MEE desde 

o primeiro stress (500 rpm), aumento progressivo de IC para as emulsões obtidas 

pelo MIF e não aparecimento de cremagem nas emulsões obtidas pelo MS. 

O uso de sonicadores para a preparação de emulsões catiônicas também tem 

sido descrito por vários autores (Barut et al., 2005; Choi et al., 2002; Hung et al., 

2005; Kim et al., 2005; Yoo et al., 2004). Barut et al. (2005) investigou as 

características físicas de emulsões compostas de óleo de soja, CTAB e Pluronic F-

68, obtidas pelo MS. Estas emulsões se mostraram estáveis e apropriadas para a 

administração parenteral. Hung et al. (2005) avaliou a influência de diferentes co-

tensoativos em emulsões catiônicas preparadas através de sonicação. 

O interesse pelo desenvolvimento de emulsões catiônicas através do MEE 

reside, entre outros motivos, na obtenção de sistemas com granulometria bastante 

reduzida, na sua adequação para preparação de pequenos lotes de formulação em 

estudos de bancada e na possibilidade de funcionalização da interface das 

emulsões através da deposição de polímeros pré-formados (Bouchemal et al., 2004; 

Martini, 2005; Teixeira et al., 2002; Yu et al., 1993). Martini (2005) demonstrou em 

seu trabalho que o método de emulsificação espontânea é adequado a obtenção de 

nanoemulsões catiônicas e que as emulsões obtidas se complexam adequadamente 

a um oligonucleotídeo. O autor verificou que as propriedades físico-químicas das 

nanoemulsões obtidas por emulsificação espontânea podem ser influenciadas tanto 

pela concentração quanto pela natureza dos lipídeos catiônicos. 

Outros fatores que podem influenciar as características físico-químicas das 

emulsões obtidas pelo MEE são a velocidade de migração do solvente para a fase 
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aquosa, a concentração da fase aquosa, a estrutura e concentração dos tensoativos 

utilizado e o volume de cada uma das fases (Bouchemal et al., 2004; Teixeira et al., 

2002; Yu et al., 1993).  Logo, o insucesso do MEE neste trabalho pode estar 

relacionado a vários fatores, como pequeno volume (1mL) da preparação, 

conseqüentemente pequeno volume de cada uma das fases; e falta de 

equipamentos que permitam injeção constante do solvente orgânico na fase aquosa, 

por se tratar de preparações de apenas 1 mL. 

5.3 Análise dos complexos EC/DNA 

As Figuras 14 e 15 são fotografias dos géis de agarose preparados com 

amostras cuja razão DOTAP/DNA(p/p) varia de 1,5 a 90. Visualmente, pode-se 

observar que há uma pequena diferença na intensidade da banda da amostra cuja 

razão DOTAP/DNA(p/p) é igual a 6, e a partir de então, o aumento progressivo nesta 

proporção acarreta em diminuição proporcional dos bandeamentos, havendo 

completo desaparecimento na amostra cuja razão DOTAP/DNA(p/p) é igual a 90. Os 

resultados da análise quantitativa de formação do complexo EC/DNA expressos na 

Tabela 12 também demonstram que a partir desta razão, ocorre compactação de 

100% do DNA, já que a intensidade da banda E5 é de 0% quando comparada ao 

controle. Logo, para compactar 1 µg do plasmídeo pIRES2-EGFP foram necessários 

130 nmols de DOTAP. Outros estudos avaliaram a formação de DNA e formação de 

complexos através da diminuição das intensidades de banda na eletroforese em gel 

e agarose. Barut et al. (2004) fez sucessivas adições de emulsão a uma 

concentração fixa de 1µg de DNA, objetivando conhecer a melhor proporção 

DNA/emulsão catiônica necessária para a completa formação de complexo. Ele 

detectou que para isso, foram necessários 2,74 nmol do lipídeo catiônico CTAB. Em 

concentrações inferiores a esta não havia associação ou a associação era apenas 

parcial. 

Yoo et al. (2004) avaliaram a razão DOTAP/DNA(p/p) em emulsões preparadas 

com lipiodol. A partir da razão 2 (~ 2,87 nmol/µg) as bandas de DNA desapareceram 

completamente, indicando a ausência de DNA livre e completa associação do 

material nucléico com a emulsão. Em outro estudo, Hung et al (2005) demonstrou 

que a formação total de complexo se dá quando a emulsão preparada com 
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esqualeno e 4% de DOTAP é acrescida de 2 µg de DNA ( ~ 40 nmol/µg). Yi et al

(2000) estudou a estabilidade em soro de emulsões compostas de óleo de soja. 

Seus resultados demonstram uma necessidade da adição de 14 nmol de DOTAP 

para cada µg de DNA para que o complexo seja totalmente formado. 

Fica claro que diferentes formulações apresentam diferentes capacidades de 

formar complexo com ácidos nucléicos e conseqüentemente compactar o DNA. A 

composição química e as características físico-químicas das emulsões podem 

interferir na sua associação com o material nucléico, porém apesar das grandes 

diferenças de razão DOTAP/DNA(nmol/µg), todas as emulsões compostas de DOTAP 

como tensoativo catiônico foram capazes de transfectar culturas celulares,  e no 

caso onde a razão DOTAP/DNA(nmol/µg) foi maior, ou seja ~ 40nmol/µg (Hung et al., 

2005), a taxa de transfecção foi superior à obtida por lipossomas com 1,5% de 

DOTAP. Desta forma, acredita-se que a eficiência de um sistema emulsionado para 

terapia gênica não depende da concentração de tensoativo catiônico necessária 

para compactar o DNA e protegê-lo contra degradações, sendo mais importantes a 

estabilidade do sistema, obtida através do estudo do seu EHLc,  e sua capacidade 

de compactar e proteger o material genético. 

Os resultados de estabilidade (IC através da técnica de micro-emultócrito) 

demonstraram que nem a adição do lipídeo catiônico DOTAP, nem a adição do 

plasmídeo pIRES2-EGFP interferiram na estabilidade do sistema durante 30 dias, já 

que nenhuma das formulações apresentou formação de creme neste intervalo de 

tempo. Barut et al. (2005) sugeriram em seu estudo que não há interferência do DNA 

na emulsão formulada, pois não há variação granulométrica significativa das 

emulsões com e sem DNA. Já Martini et al. (2005) observou que pode haver 

influência de tensoativos catiônicos nas propriedades físico-químicas de 

nanoemulsões para terapia gênica, dependendo da sua natureza e concentração.  

Desta forma, estudos complementares podem ser realizados a fim de esclarecer 

melhor a influência do plasmídeo pIRES2-EGFP e do tensoativo catiônico DOTAP 

tanto nas propriedades físico-químicas do sistema utilizado nesse estudo, como na 

sua estabilidade. 
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6. CONCLUSÕES 

1. Os estudos de estabilidade acelerada e a longo termo das emulsões 

contendo Captex® 355, Span 60® e Tween 20® possibilitaram a determinação do 

EHLc do Captex® 355, estando em torno de 10,7.

2. Dentre os métodos de emulsificação estudados (inversão de fases, 

emulsificação espontânea e sonicação), o método de sonicação foi o mais 

apropriado e eficaz para a obtenção de emulsões para utilização na terapia gênica, 

por possibilitar a produção de pequenas quantidades de emulsões de alta 

estabilidade e menor granulometria, quando comparado aos outros métodos. As 

emulsões obtidas pelo método de sonicação apresentaram maior estabilidade, 

enquanto que as emulsões obtidas pelo método de emulsificação espontânea 

apresentaram a menor instabilidade. 

3. A formulação eleita nesse estudo para utilização na terapia gênica é 

composta de 5% de Captex® 355, 2% de tensoativos (Tween 20® e Span 60®) e 

0,3% do tensoativo catiônico DOTAP e apresenta EHL igual a 10,7. 

4. A formulação proposta neste estudo foi capaz de compactar 100% do 

DNA em uma proporção DOTAP/DNA(nmol/µg) igual a 130, ou seja, são necessários 

130 nmol de DOTAP para compactar 1µg do plasmídeo pIRES2-EGFP. 

5. O estudo de estabilidade acelerada do sistema contendo o tensoativo 

catiônico e DNA sugere que não há interferência desses compostos na estabilidade 

da emulsão pré-formulada. Porém, estudos complementares podem esclarecer 

quanto ao entendimento da influência da adição desses compostos em uma 

emulsão.

6. O sistema emulsionado desenvolvido no presente trabalho apresentou-

se eficaz quanto à compactação do DNA o que o torna um forte candidato a ser 

utilizado em estudos posteriores de terapia gênica. 
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