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1. RESUMO	

A	 terapia	 gênica	 regula	 a	 expressão	 de	 um	 gene	 terapêutico	 pela	 transferência	 de	
ácidos	nucleicos	para	o	 interior	das	 células	alvo.	No	entanto,	os	ácidos	nucleicos	por	 si	 só	
apresentam	 dificuldades	 em	 penetrar	 a	 membrana	 celular,	 necessitando	 de	 vetores	 para	
realizar	 tal	 entrega.	 Vírus	 de	 replicação	 incompetente	 são	 vetores	 que	 possibilitam	 a	
expressão	transiente	ou	permanente	de	genes	com	alta	eficiência,	porém	apresentam	riscos	
relacionados	 à	 biossegurança	 e	 alto	 custo	 de	 produção.	 Em	 contrapartida,	 os	 vetores	 não	
virais	 são	 mais	 seguros	 e	 baratos	 de	 produzir,	 mas	 ainda	 ineficientes.	 Nesse	 contexto,	
nanopartículas	 de	 sílica	 mesoporosa	 (NPSM)	 têm	 sido	 consideradas	 como	 uma	 das	
plataformas	promissoras	para	a	entrega	de	vetores	não	virais	por	possuírem	propriedades	
singulares,	 como:	 grande	 área	 superficial,	 extensa	 rede	 de	 poros	 de	 tamanhos	 ajustáveis,	
propriedades	 químicas	 de	 superfície	 de	 fácil	 modificação,	 além	 de	 biocompatibilidade	 e	
degradabilidade.	 Neste	 estudo,	 as	 NPSM	 foram	 preparadas	 pela	 hidrólise	 básica	 do	
tetraetilortossilicato	 e	 posterior	 condensação	 na	 presença	 de	 direcionadores	 estruturais	
baseados	em	agregados	micelares	de	um	surfactante	catiônico.	Após	a	remoção	do	molde	as	
nanopartículas	 foram	 modificadas	 com	 alquilaminossilanos,	 que	 continham	 na	 cadeia	
alquílica	 um,	 dois	 ou	 três	 grupos	 amino,	 para	 adquirir	 a	 capacidade	 de	 transportar	 DNA	
plasmidial	 (pDNA),	 sendo	 a	 eficiência	 de	 transfecção	 avaliada	 em	 diferentes	 linhagens	
celulares.	 As	 nanopartículas	 produzidas	 apresentaram,	 formato	 esférico,	 com	diâmetro	 ao	
redor	 de	 90	 nm,	 grande	 área	 superficial	 (740	m2/g),	 repleta	 de	 poros	 distribuídos	 em	um	
arranjo	 não	 completamente	 ordenado	 ao	 longo	 da	 partícula.	 Dispersões	 aquosas	 foram	
analisadas	por	medidas	de	espalhamento	dinâmico	de	luz	e	de	potencial	Zeta,	que	indicaram	
polidispesividade	e	nanopartículas	com	carga	superficial	positiva	variando	entre	12,5	e	29,5	
mV.	A	capacidade	de	interação	com	pDNA	foi	comprovada	através	de	eletroforese	em	gel	de	
agarose,	 tendo	 as	 NPSM	 funcionalizadas	 com	 2	 e	 3	 grupos	 amino	 maior	 eficiência	 de	
complexação.	 A	 avaliação	 da	 citotoxicidade	 das	NPSM-NxH2	 e	 dos	 complexos	 foi	 realizada	
pelo	 ensaio	 de	 MTT	 usando	 células	 NIH3T3	 e	 HeLa,	 respectivamente,	 e	 indicou	 uma	
viabilidade	de	cerca	de	80%	para	as	células	NIH3T3	 incubadas	com	as	nanopartículas	e	ao	
redor	de	50%	para	as	células	HeLa	incubadas	com	os	complexos.	Os	complexos	pDNA:NPSM-
NxH2	 foram	 capazes	 de	 transfectar	 células	 HEK293T	 e	 HeLa,	 mas	 não	 células	 NIH3T3	
empregando	 condições	 experimentais	 similares.	 A	 citometria	 de	 fluxo,	 indicou	 taxas	 de	
transfecção	 em	 células	 HeLa	 de	 5,7	 ±	 1,8	 %,	 3,8	 ±	 1,3	 %	 e	 2,3	 ±	 1,2	 %	 para	 as	 NPSM	
modificadas	 com	os	 grupos	NH2,	NNH2	 e	NNNH2,	 respectivamente,	 taxas	 essas	 que	 foram	
inferiores	a	de	18,0	±	9,7	%	conseguida	com	o	controle	positivo,	Lipofectamina	2000.	NPSM	
com	poros	carregados	com	cloroquina,	um	agente	endossomolítico,	foram	utilizadas	visando	
aumentar	a	eficiência	de	transfecção.	No	entanto,	a	taxa	de	transfecção	continuou	baixa	(1,9	
±	1	%),	indicando	que	o	aprisionamento	endossomal	parece	não	ter	sido	a	etapa	limitante	do	
processo	de	transfecção	deste	sistema	de	entrega.	
	
Palavras	 chave:	 Terapia	 gênica.	 Vetor	 não	 viral.	 Nanopartículas.	 Sílica	 mesoporosa.	 DNA	
plasmidial.	 	



	

2. ABSTRACT	

Gene	 therapy	 regulates	 the	 expression	 of	 therapeutic	 genes	 through	 nucleic	 acids.	
However,	 naked	 nucleic	 acids	 have	 difficulties	 to	 penetrate	 cell	 membranes,	 requiring	
vectors	to	do	so.	Replication-incompetent	viruses	enable	transient	or	permanent	expression	
of	genes	with	high	efficiency,	but	are	associated	with	risks	related	to	biosafety	and	high	cost.	
Otherwise,	 non-viral	 vectors	 are	 safer	 and	 cheaper	 to	 produce,	 but	 still	 inefficient.	 In	 this	
context,	mesoporous	silica	nanoparticles	(MSN)	have	been	considered	one	of	the	promising	
platforms	 for	 delivery	 of	 non-viral	 vectors	 due	 to	 their	 singular	 properties,	 such	 as:	 large	
surface	 area,	 extensive	 porous	 structure	 with	 adjustable	 size,	 easy	 surface	 chemistry	
modification	 along	with	 good	 biocompatibility	 and	 degradability.	 In	 this	 study,	MSN	were	
synthesized	by	basic	hydrolysis	of	tetraethylorthosilicate	and	posterior	condensation	around	
structure-directing	 agents	 based	 on	 micellar	 aggregates	 of	 a	 cationic	 surfactant.	 After	
template	 removal,	 nanoparticles	 were	 modified	 with	 alkylsilanes	 containing	 one,	 two	 or	
three	 amino	 groups	 in	 their	 alkyl	 chains	 to	 allow	plasmid	DNA	 transport,	which	 efficiency	
was	 evaluated	 in	 different	 cell	 lines.	 The	 synthesized	 nanoparticles	 were	 spherical	 shape,	
with	diameter	around	90	nm,	large	surface	area	(740	m2/g),	which	was	covered	with	pores	
distributed	 in	 a	 not	 completely	 ordered	 form	 throughout	 the	 particle.	 Dynamic	 light	
scattering	 and	 Zeta	 potential	 measurements	 of	 aqueous	 dispersions	 revealed	
polydispersivity	and	positive	surface	charge	ranging	from	12,5	to	29,5	mV.	Their	capacity	to	
interact	 with	 pDNA	 was	 confirmed	 through	 agarose	 gel	 electrophoresis,	 where	 higher	
complexation	efficiency	was	observed	for	nanoparticles	modified	with	2	or	3	amino	groups.	
The	 cytotoxicity	 of	 MSN-NxH2	 and	 its	 complexes	 was	 assessed	 through	 MTT	 assays	 with	
NIH3T3	 and	HeLa	 cells,	 respectively,	 and	 indicated	 about	 80%	of	 viability	 for	NIH3T3	 cells	
incubated	with	nanoparticles	and	50%	of	viability	for	HeLa	cells	 incubated	with	complexes.	
The	 complexes	 pDNA:MSN-NxH2	 were	 able	 to	 transfect	 HEK293T	 and	 HeLa	 cells,	 but	 not	
NIH3T3	 cells	 under	 similar	 experimental	 conditions.	 Flow	 cytometry	 revealed	 transfection	
efficiency	of	5.7±1.8%,	3.8±1.3%	and	2.3±1.2%	 for	MSN	modified	with	 the	NH2,	NNH2	and	
NNNH2,	respectively,	in	HeLa	cells,	those	were	inferior	to	18±9.7%	obtained	by	the	positive	
control,	 Lipofectamine	 2000.	 Nanoparticles	 with	 pores	 loaded	 with	 chloroquine,	 an	
endosomolitic	 agent,	 were	 tested	 aiming	 to	 increase	 transfection	 rates.	 However,	 the	
transfection	rate	remained	 low	(1.9	±	1%),	 indicating	that	endosomal	entrapment	may	not	
be	the	limiting	step	of	transfection	with	this	delivery	system.	

	
Keywords:	Gene	therapy.	Non-viral	vector.	Nanoparticles.	Mesoporous	silica.	Plasmid	DNA.	
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1	

1. INTRODUÇÃO	

1.1. Terapia	gênica	

O	sequenciamento	do	genoma	humano	propiciou	a	identificação	de	genes	envolvidos	

com	 doenças	 genéticas	 ou	 adquiridas	 e	 estimulou	 o	 desenvolvimento	 de	 tratamentos	

baseados	 no	 uso	 de	 ácidos	 nucleicos1,2.	 Essas	 terapias	 tem	 como	 objetivo	 introduzir	 o	

material	 genético	 exógeno	 diretamente	 em	 células	 de	 tecidos	 e	 órgãos	 específicos	 do	

paciente,	 o	 que	 pode	 diminuir	 efeitos	 colaterais	 observados	 em	 algumas	 terapias	

convencionais,	que	utilizam	fármacos	de	baixa	massa	molecular2–4.		

No	 tratamento	 de	 doenças	 genéticas,	 genes	 que	 sofreram	 mutação	 podem	 ser	

substituídos	 por	 cópias	 selvagens	 e	 genes	 com	 funcionamento	 anormal	 podem	 ser	

inativados.	Já	no	caso	de	doenças	adquiridas,	genes	que	permitam	a	expressão,	permanente	

ou	transientemente,	de	proteína(s)	que	atue(m)	no	tratamento	da	respectiva	doença	podem	

ser	 inseridos	ao	genoma	do	paciente	ou	entregues	no	núcleo,	 respectivamente2.	O	uso	da	

terapia	 gênica	 no	 tratamento	 de	 doenças	 cardiovasculares,	 metabólicas,	 inflamatórias,	

neurológicas,	retinopatias	e	cânceres	já	foi	avaliado	em	diversos	ensaios	clínicos	realizados5.		

1.2. Vetores	

No	entanto,	o	uso	de	moléculas	de	ácidos	nucleicos	como	droga	nesses	tratamentos	

é	 limitado	por	 uma	habilidade	natural	 das	 células	 de	 impedir	 a	 internalização	de	material	

genético	exógeno,	que	 também	está	 sujeito	a	degradação	por	enzimas	nucleases	no	meio	

fisiológico,	 ambos	 mecanismos	 de	 defesa	 dos	 organismos2,6.	 Por	 essa	 razão,	 o	 uso	 de	

plataformas	capazes	de	proteger	e	entregar	ácidos	nucleicos,	também	chamadas	de	vetores,	

é	 indispensável	 para	 viabilizar	 o	 transporte	 de	 material	 genético	 através	 dos	 tecidos,	 a	

permeação	 das	 membranas	 celulares	 e	 a	 transferência	 de	 genes	 íntegros	 ao	 núcleo	 das	

células2,7.		

Os	vetores	normalmente	utilizados	em	estudos	científicos8,9	e	em	ensaios	clínicos3–5	

são	 baseados	 em	 vírus	 incompetentes	 para	 replicação.	 Vírus	 apresentam	 uma	 habilidade	

evolutiva	 de	 transduzir	 células6,8,10.	 No	 entanto,	 tais	 tipos	 de	 vetores	 estão	 associados	 ao	

desencadeamento	 de	 reações	 imunológicas	 intensas,	 oncogênese	 e	 a	 possibilidade	 de	

expressão	de	genes	virais	residuais6,11.	Ademais,	apresentam	um	alto	custo	de	produção	em	

larga	 escala,	 o	 que	 confere	 valores	 exorbitantes	 aos	 tratamentos	 com	 essa	 abordagem	
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terapêutica	aprovados	para	uso	humano12.	Esses	fatores	limitantes	tem	estimulado	a	busca	

por	vetores	sintéticos	alternativos	de	origem	não	viral1.	Vetores	não	virais	podem	apresentar	

maior	 capacidade	 de	 carregamento	 gênico,	 menos	 problemas	 de	 biossegurança	 e	 menor	

custo	de	produção6.		

O	DNA	plasmidial	(pDNA)	é	um	tipo	de	vetor	não	viral	sintético,	constituído	de	uma	

dupla	fita	circular	de	DNA,	que	contém	o	transgene	e	sequências	regulatórias	responsáveis	

por	 mobilizar	 o	 aparato	 transcricional	 e	 translacional	 das	 células	 para	 a	 expressão	 da	

proteína	terapêutica2.	Entretanto,	o	pDNA	é	incapaz	de	permear	a	membrana	plasmática	e	

nuclear	sem	estar	associado	a	métodos	físicos	ou	químicos	de	entrega2,6.		

Os	 métodos	 de	 entrega	 físicos	 como	 a	 microinjeção,	 eletroporação,	 sonoporação,	

magnetofectação	 entre	 outras	 envolvem	 a	 aplicação	 de	 forças	 mecânicas,	 magnéticas	 e	

elétricas	 para	 que	 o	 pDNA	 consiga	 por	 si	 só	 ultrapassar	 as	 membranas	 célulares2,6.	 No	

entanto,	tais	técnicas	são	consideradas	invasivas	e	pouco	aplicáveis	para	uso	em	humanos6.	

Assim,	métodos	de	entrega	químicos	baseados	no	uso	de	nanopartículas	são	alternativas	de	

grande	interesse	para	popularizar	a	aplicação	desta	abordagem	terapêutica.		

Sistemas	 de	 entrega	 baseados	 em	 nanopartículas	 lipossômicas	 e	 poliméricas	

encontram-se	 em	 estágio	 avançado	 de	 desenvolvimento	 e	 já	 estão	 sendo	 produzidos	

comercialmente6,13.	 Entretanto,	 as	 nanopartículas	 de	 natureza	 orgânica	 costumam	

apresentar	instabilidade	química	e	estrutural	no	meio	fisiológico,	sendo	inutilizadas	antes	de	

alcançar	 o	 sítio	 de	 ação.	 Esses	 fatores	 têm	 motivado	 o	 desenvolvimento	 de	 sistemas	 de	

entrega	 baseados	 em	 nanopartículas	 híbridas,	 geralmente	 constituídas	 por	 um	 esqueleto	

inorgânico	 modificado	 superficialmente	 com	 grupos	 orgânicos14.	 As	 propriedades	 físico-

químicas	 diferenciadas	 do	 esqueleto	 inorgânico	 permitem	 a	 construção	 de	 sistemas	

multifuncionais	de	ação	alvo	específica,	que	aliam	tratamento	e	diagnóstico15,16.	

Esse	 tipo	de	nanopartícula	ainda	está	em	fase	 inicial	de	estudo	e	desenvolvimento,	

mas	 os	 resultados	 satisfatórios	 conseguidos	 até	 o	 momento	 já	 indicam	 que	 esses	 serão	

sistemas	de	entrega	bastante	promissores.	Dentre	o	universo	de	nanopartículas	inorgânicas	

e	 híbridas,	 as	 de	 sílica	mesoporosa	 (NPSM)	 têm	 recebido	 destaque	 por	 apresentarem	um	

esqueleto	 inorgânico	 com	 três	 domínios	 estruturais	 distintos,	 definidos	 pelas	 paredes	 do	

esqueleto	inorgânico,	espaços	vazios	dos	poros	nanométricos	e	a	área	de	superfície	interna	e	

externa	 das	 partículas17–19.	 Esses	 domínios	 podem	 ser	 acessados	 e	 modificados	
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individualmente	de	maneira	a	construir	um	sistema	que	favoreça		o	carreamento	e	a	entrega	

de	diferentes	tipos	de	material	genético.		

1.3. Nanopartículas	de	sílica	mesoporosa:	síntese	e	propriedades	

As	sílicas	mesoporosas	normalmente	são	sintetizadas	pela	reação	de	hidrólise	básica	

de	um	precursor	das	paredes	inorgânicas,	geralmente	o	tetraortossilicato	(TEOS),	e	posterior	

condensação	ao	 redor	de	 agregados	micelares	de	 tensoativos	 iônicos	 e	não	 iônicos,20	 que	

atuam	como	direcionares	estruturais	e	moldes	para	formação	dos	poros.	O	controle	cinético	

dessas	 reações	 é	 crucial	 para	 a	 obtenção	 de	 partículas	 com	 as	 dimensões	 e	 formas	

necessárias	para	uso	na	entrega	de	vetores	não	virais21.	A	posterior	remoção,	por	calcinação	

ou	 extração,	 dos	 agregados	 micelares	 imobilizados	 dentro	 da	 matriz	 inorgânica	 formada	

resulta	em	uma	estrutura	extremamente	porosa	 (volume	 livre	da	ordem	de	1	 cm3/g)	 com	

áreas	 superficiais	que	ultrapassam	1000	m2/g.	 Essa	extensa	 superfície	é	 repleta	de	grupos	

silanóis	terminais	(≡Si─OH),	que	são	reativos	e	possibilitam	a	fácil	modificação	química	deste	

material.	

Na	 aplicação	 em	 terapia	 gênica,	 as	 paredes	 do	 esqueleto	 inorgânico	 das	 NPSM	

podem	 ser	 usadas	 para	 embutir	 outros	 tipos	 de	 nanopartículas,	 como	 fluorescentes	 e	

magnéticas.	 Quantidades	 terapêuticas	 de	 fármacos	 e	 moléculas	 bioativas	 podem	 ser	

carregadas	 na	 extensa	 rede	 de	 poros	 estruturais22.	 Já	 a	 modificação	 das	 propriedades	

químicas	superficiais	permite	construir	mecanismos	que	controlem	a	velocidade	de	liberação	

das	 espécies	 contidas	 nos	 poros	 e	 modularem	 o	 tipo	 de	 interação	 estabelecida	 entre	 a	

nanopartícula	e	o	meio23,	como	a	incorporação	de	sítios	de	reconhecimento	para	ação	alvo-

específica24.		

A	elevada	porosidade	e	reatividade	dos	grupos	silanóis	contribuem,	também,	para	a	

biocompatibilidade	e	a	degradabilidade	do	material	no	meio	 fisiológico.	A	maior	parte	dos	

grupos	 silanóis	 estão	 nos	mesoporos,	 o	 que	 implica	 em	uma	menor	 densidade	 de	 grupos	

silanóis	 superficiais	 expostos,	 que	 são	 os	 responsáveis	 pelo	 efeito	 de	 ruptura	 celular	

observado	nas	sílicas	densas	e	cristalinas.	A	modificação	química	da	superfície	pode	reduzir	

ainda	mais	esse	efeito,	bem	como	o	de	acumulação	no	organismo,	por	aumentar	a	taxa	de	

remoção	 pelo	 sistema	 reticuloendotelial	 do	 baço	 e	 fígado25.	 Outra	 fonte	 de	 toxicidade	

importante	em	nanopartículas	é	a	geração	de	espécies	reativas	de	oxigênio	(ROS),	que	levam	

as	células	à	apoptose.	Nas	sílicas	convencionais,	ROS	são	geradas	a	partir	de	anéis	siloxanos	
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tensionados,	que	ao	se	romperem,	produzem	sítios	capazes	de	reagir	com	H2O	e	O2	e	formar	

radicais	 livres26,27.	 Tais	 anéis	 são	 praticamente	 inexistentes	 na	 estrutura	 das	 NPSM28–30,	 o	

que	torna	a	citotoxicidade	dessas	partículas	baixa,	mesmo	quando	usadas	em	concentrações	

elevadas.	Em	condições	fisiológicas,	os	grupos	siloxanos	(≡Si-O-Si≡)	presentes	nas	NPSM	são	

facilmente	 degradados	 por	 ação	 hidrolítica,	 levando	 a	 formação	 de	 ácido	 silícico,	 que	 é	

excretado	 pelos	 rins31.	 O	 baixo	 grau	 de	 condensação	 entre	 as	 unidades	 estruturais	

formadoras	do	esqueleto	inorgânico	favorece	esse	processo	nas	NPSM32.	

1.4. Nanopartículas	de	sílica	mesoporosa	em	terapia	gênica	

A	 utilização	 das	 NPSM	 como	 sistemas	 de	 entrega	 gênica	 exige	 que	 interações	

reversíveis	sejam	estabelecidas	entre	as	moléculas	de	ácidos	nucleicos	e	as	nanopartículas,	

permitindo	 a	 liberação	 intracelular	 do	 material	 genético33.	 A	 estratégia	 mais	 comum	 é	

promover	 interações	 não	 covalentes	 entre	 as	 partes,	 o	 que	 possibilita	 a	 formação	 de	 um	

complexo	 por	 atração	 eletrostática.	 Entretanto,	 a	 superfície	 das	 NPSM	 apresenta	 carga	

negativa	 no	 meio	 fisiológico	 (pH	 =	 7,2)	 devido	 a	 ionização	 de	 grupos	 silanóis	 (≡Si−OH)	

terminais,	 o	 que	 leva	 a	 interações	 eletrostáticas	 de	 repulsão	 com	 as	moléculas	 de	 ácidos	

nucleicos,	 também	 negativas	 devido	 aos	 seus	 grupos	 fosfatos	 da	 cadeia	 de	 desoxirribose	

ionizados.	Tal	inconveniente	é	facilmente	contornado	pela	modificação	química	da	superfície	

das	 NPSM,	 com	 espécies	 capazes	 de	 serem	 protonadas	 no	meio	 fisiológico,	 como	 grupos	

amino,34–36	 polietilenoimina	 (PEI)37,38	 lipídeos39	 e	 aminoácidos40.	 Dentre	 tais	 espécies,	 as	

cadeias	 alquílicas	 contendo	 grupos	 amino	 são	 mais	 simples	 e	 biocompatíveis	 que	

biomoléculas	e	polímeros,	respectivamente36,41.		

Estudos	 já	 publicados	 mostram	 que	 NPSM	 modificadas	 com	 grupos	 amino	 foram	

capazes	 de	 carregar	 material	 genético	 e	 transfectar	 diferentes	 linhagens	 celulares35,42,43.	

Hikosaka	 e	 colaboradores42	 modificaram	 a	 superfície	 de	 sílicas	 mesoporosas	 com	 os	

reagentes	 3-(aminopropil)trietóxissilano	 (APTES),	 N-(2-aminoetil)-3-

(aminopropil)trietóxissilano,	 N-(6-aminohexil)aminopropiltrimetóxissilano	 e	 (3-

trimetoxisililpropril)dietilenotriamina.	 Nos	 ensaio	 de	 adsorção	 e	 dessorção	 de	 DNA,	 as	

partículas	 que	 foram	modificadas	 com	 cadeias	mais	 longas	 e	 contendo	maior	 número	 de	

grupos	amino	 foram	mais	eficientes	na	adsorção	de	DNA.	 Já	nos	ensaios	de	velocidade	de	

adsorção	 e	 dessorção	 de	DNA,	 a	 forma	das	 partículas	 afetou	 o	 carregamento	 do	material	

genético.	 Partículas	 esféricas	 de	 MCM-41	 modificadas	 com	 o	 reagente	 (3-
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trimetóxisililpropril)dietilenotriamina	 foram	 as	 mais	 eficientes,	 por	 adsorver	 em	 menos	

tempo	uma	maior	quantidade	de	DNA.	

Já	Kneuer	e	colaboradores35	prepararam	sílicas	mesoporosas	nanométricas,	também	

funcionalizadas	 com	 diferentes	 alquilssilanos.	 A	 nanopartícula	 modificada	 com	 N-(6-

aminohexil)-3-aminopropiltrimetóxissilano	foi	mais	eficiente	em	carregar	e	transfectar	pDNA	

contendo	o	gene	da	proteína	β-galactosidade	(pCMVβ)	em	células	Cos1.	

Kim	e	colaboradores44	avaliaram	a	capacidade	dos	complexos	formados	entre	NPSM	

modificadas	 com	 3-(aminopropil)trietóxissilano	 (APTES)	 e	 pDNA	 contendo	 o	 gene	 da	

proteína	 morfogenética	 óssea-2	 (BMP2)	 em	 transfecção	 células-tronco	 mesenquimais	

murinas.	 Os	 complexos	 foram	 capazes	 de	 transfectar	 66	 %	 das	 células	 e	 induzir	 a	 sua	

diferenciação	osteogênica.	

1.5. Barreiras	para	a	eficiência	da	entrega	gênica	

Uma	 vez	 formado	 o	 complexo	 entre	 material	 genético	 e	 as	 NPSM,	 este	 deve	 ser	

capaz	 de	 superar	 as	 barreiras	 celulares	 encontradas	 para	 a	 expressão	 da	 proteína	

terapêutica,	 que	 estão	 esquematizadas	 na	 Figura	 1.	 A	 internalização	 celular,	 o	 escape	

endossomal	e	a	translocação	nuclear	são	dificuldades	encontradas	por	todos	os	sistemas	de	

entrega	gênica6.	Cada	uma	delas	representa	uma	barreira	a	ser	transposta	para	entrega	do	

material	 genético	 ao	 núcleo,	 onde	 este	 será	 transcrito	 em	 RNA	 mensageiro,	 que	 será	

traduzido	as	proteínas	terapêuticas	desejadas	no	citosol33.	

	
Figura	1.	Esquema	das	barreiras	intracelulares	encontradas	pelos	sistemas	de	entrega	de	vetores	não	virais	

para	a	produção	de	proteínas	terapêuticas.	Figura	adaptada	da	referência6.	
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A	membrana	 plasmática	mantém	a	 homeostase	 das	 espécies	 intracelulares,	 já	 que	

atua	 como	 uma	 barreira	 extremamente	 seletiva33.	 Nos	 organismos,	 trafegam	 pela	

membrana	 espécies	 do	 tamanho	 de	 íons	 a	 proteínas,	 que	 caem	 no	 mesmo	 intervalo	 de	

tamanho	das	nanopartículas.	Os	canais	 iônicos	oferecem	aberturas	de	poucos	angstrom,	o	

que	 faz	 este	 caminho	 improvável	 para	 a	 entrada	 dos	 complexos	 nas	 células45.	 As	 células	

normalmente	 utilizam	 mecanismos	 de	 endocitose	 para	 a	 captura	 de	 materiais	 maiores,	

sendo	esta	a	principal	via	de	entrada	dos	complexos	de	NPSM	nas	células45,46.	

A	 endocitose	 é	 iniciada	 através	 da	 interação	 entre	 os	 complexos	 e	 a	membrana,	 a	

qual	 promove	 a	 sua	 curvatura	 ao	 redor	 do	 complexo	 com	 o	 posterior	 englobamento	 em	

vesículas,	 chamadas	 de	 endossomos45.	 Os	 endossomos	 atuam	 como	 uma	 barreira	 de	

proteção	frente	a	captura	de	espécies	exógenas.		

Uma	vez	 formados	no	citosol,	os	endossomos	podem	se	 romper	ou	 trafegar	até	os	

lisossomos,	 compartimentos	 responsáveis	 por	 degradar	 e	 digerir	 o	 material	 internalizado	

pela	ação	de	enzimas	hidrolíticas,	que	atuam	em	um	meio	ácido	com	pH	variando	entre	4,5	e	

6,5.	 Vetores	 não	 virais	 não	 possuem	 mecanismos	 específicos	 para	 promover	 o	 escape	

endossomal,	 por	 isso	 tendem	 ao	 aprisionamento	 na	 via	 endocítica,	 sendo	 este	 um	 dos	

principais	 fatores	 contribuindo	 para	 a	 sua	 baixa	 eficiência	 de	 transfecção	 gênica,	 em	

comparação	aos	vetores	virais47–49.	

Nos	 complexos	 formados	 com	material	 genético	 de	 grandes	 dimensões,	 como	 é	 o	

caso	do	pDNA,	o	carregamento	ocorre	na	 superfície	das	nanopartículas50.	Dessa	 forma,	os	

poros	 ficam	 livres	 para	 a	 imobilização	de	 fármacos	 que	 contribuam	para	 o	 tratamento	de	

doenças	 como	o	 câncer51.	 Esta	mesma	 abordagem	pode	 ser	 direcionada	para	 aumentar	 a	

eficiência	 de	 transfecção,	 pelo	 carregamento	 de	 fármacos	 endossomolíticos,	 como	 a	

cloroquina49.	

A	 cloroquina	 é	 uma	 base	 fraca	 capaz	 de	 captar	 prótons	 e	 prevenir	 a	 acidificação	

endossomal,	 o	 que	 desregula	 a	 bomba	 de	 prótons	 e	 provoca	 o	 inchaço	 e	 ruptura	 da	

membrana	 dos	 endossomos,	 acelerando	 a	 liberação	 dos	 complexos	 no	 citoplasma48,49.	

Polímeros	 catiônicos,	 como	 o	 polietilenimina	 (PEI),	 muito	 utilizados	 na	 modificação	

superficial	 das	NPSM,	 apresentam	este	 efeito	 esponja	 de	 prótons,	 que	 acelera	 a	 saída	 do	

endossomo,	mas	sua	atuação	é	ofuscada	por	sua	significativa	citotoxicidade35,52.	

Em	 trabalho	 realizado	 por	 Oupicky	 e	 colaboradores52,	 a	 cloroquina	 foi	 imobilizada	

nos	poros	de	NPSM	modificadas	com	os	polímeros	catiônicos	(polietilenoglicol	(PEG),	poli(2-
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(dimetilamino)etilmetacrilato	(PDMAEMA)	e	poli(2-(dietilamino)etilmetacrilato	(PDEAEMA)),	

que	 foram	 posteriormente	 complexadas	 com	 pDNA	 ou	 RNA	 de	 interferência.	 A	 entrega	

simultânea	de	CLQ	e	ácidos	nucleicos	pelas	NPSM-PEGuiladas	resultou	em	um	aumento	da	

capacidade	 de	 transfecção	 e	 silenciamento	 gênico	 em	 comparação	 as	 nanopartículas	 sem	

CLQ.	

Em	 outro	 estudo,	 publicado	 por	 Zarei	 e	 colaboradores53,	 NPSM	 modificadas	 com	

ácido	 fosfônico	 foram	 carregadas	 com	 CLQ	 e	 recobertas	 com	 polietilenimina	 (PEI),	 que	

conferiu	 carga	 superficial	 positiva	 e	 possibilitou	 o	 carregamento	 e	 proteção	 de	 pDNA	

contendo	 o	 gene	 da	 proteína	 verde	 fluorescente	 (pEGFP).	 Os	 complexos	 formados	 foram	

capazes	de	transfectar	células	Neuro-2A,	no	entanto	com	significativa	citotoxicidade,	devido	

aos	efeitos	tóxicos	do	polímero	catiônico	PEI.	A	liberação	de	CLQ	não	aumentou	a	eficiência	

de	transfecção	dos	complexos	e	aumentou	a	citotoxicidade	associada	ao	sistema.	
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2. OBJETIVOS	

O	 objetivo	 principal	 deste	 estudo	 foi	 verificar	 a	 viabilidade	 de	 utilização	 de	

nanopartículas	 de	 sílica	 mesoporosa	 como	 sistema	 de	 entrega	 de	 vetores	 não	 virais	

plasmidiais.	

Os	objetivos	específicos	do	estudo	foram:	

− efetuar	a	modificação	química	das	nanopartículas	para	promover	interações	favoráveis	

e	eficientes	com	o	material	genético;	

− caracterizar	as	nanopartículas	quimicamente	modificadas;	

− avaliar	a	citotoxicidade	das	nanopartículas	e	dos	complexos	formados;	

− avaliar	a	eficiência	de	transfecção	dos	complexos	em	diferentes	linhagens	celulares;	

− avaliar	 o	 aumento	 da	 eficiência	 de	 transfecção	 pela	 liberação	 de	 cloroquina	 (agente	

endossomolítico).		
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3. MATERIAIS	E	MÉTODOS	

3.1. Ensaios	Químicos	

3.1.1. Reagentes	

Na	etapa	de	 síntese	das	nanopartículas,	os	 seguintes	 reagentes	 foram	usados,	 sem	

purificação	 prévia:	 tetraetilortossilicato/TEOS	 (Aldrich,	 98%),	 brometo	 de	

hexadeciltrimetilamônio/CTAB	 (Aldrich,	 98%),	 trietanolamina/TEA	 (Mallinckrodt,	 99%),	

etanol	 absoluto/EtOH	 (Synth,	 >99,5%),	 3-(aminopropil)trietóxissilano/NH2	 (Aldrich,	 ≥98%),	

N-[3-(trimetoxisilil)propil]-etilenodiamina/NNH2	 (Aldrich,	 97%),	 N-[3-(trimetoxisilil)propil]-

dietilenotriamina/NNNH2	 (Aldrich),	 ácido	 clorídrico/HCl	 (Synth,	 37%).	 O	 tolueno	 (Synth,	

≥98%)	usado	nas	funcionalizações	foi	seco	com	peneira	molecular	3	Å	antes	do	uso.	A	água	

deionizada	(H2ODI)	utilizada	foi	produzida	por	um	sistema	Direct	3Q	da	Millipore.			

Nas	 análises	 de	 potencial	 Zeta	 e	 espalhamento	 dinâmico	 de	 luz	 foram	 usados	 os	

seguintes	reagentes,	sem	purificação	prévia:	tampão	Tris-EDTA/TE	(composição:	10	mM	Tris	

HCl;	0,1	mM	EDTA,	para	um	volume	de	1L	de	H2O	destilada),	tampão	Tris-Acetato-EDTA/TAE	

(composição:	40	mM	Tris	(LGC	Biotecnologia,	99,8%);	1	mM	EDTA	(Synth,	99-101%);	20	mM	

ácido	 acético	 glacial	 (Synth,	 ≥99,7%);	 para	 um	 volume	 de	 1L	 de	 H2O	 destilada),	 tampão	

fostato-salino/PBS	(composição:	137	mM	NaCl	(Dinâmica,	>99%);	2,7	mM	KCl	(Synth,	>99,0-

100,5%);	10	mM	Na2HPO4	(Dinâmica,	99%);	1,8	mM	KH2PO4	(Merck)	para	um	volume	de	1L	

de	 H2O	 destilada),	 Dulbecco's	 Modified	 Eagle's	 medium/DMEM	 alta	 glicose	 (Gibco),	

Dulbecco's	 Modified	 Eagle's	 medium	 completo/DMEMc	 (composição:	 88%	 DMEM	 alta	

glicose	(Gibco);	10%	Soro	Fetal	Bovino	(Gibco);	1%	glutaMAX	(Gibco);	1%	Pen	Strep	(Gibco)).	

3.1.2. Procedimento	de	síntese	das	nanopartículas	de	sílica	mesoporosa		

3.1.2.1. Etapa	1	-	Síntese	da	Mesofase		

As	 nanopartículas	 de	 sílica	 mesoporosa	 (NPSM)	 foram	 preparadas	 a	 partir	 da	

hidrólise	 e	 condensação	 do	 precursor	 inorgânico	 TEOS	 ao	 redor	 de	 agregados	 micelares	

formados	 pelo	 surfactante	 catiônico	 CTAB	 em	meio	 de	 água,	 EtOH	 e	 TEA	 nas	 proporções	

molares:	1,0	TEOS	:	0,27	CTAB	:	1,0	TEA	:	137	H2O	:	6,2	EtOH54.		

0,816	g	de	CTAB	foram	adicionados	a	um	balão	de	fundo	redondo	e	dissolvidos	em	

20,52	mL	de	H2O	deionizada	(H2ODI)	sob	constante	agitação	por	15	minutos.	Depois,	2,96	mL	

de	 EtOH	 e	 1,10	 mL	 de	 TEA	 foram	 adicionados.	 A	 solução	 foi	 agitada	 até	 a	 completa	
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dissolução	de	TEA	e	depois	aquecida	a	80	 oC.	Nessa	 temperatura,	1,85	mL	de	TEOS	 foram	

adicionados	a	solução,	gota	à	gota,	sob	constante	agitação	e	depois	de	10	minutos	houve	a	

formação	 de	 um	 sólido	 branco.	 Após	 2	 horas	 de	 aquecimento	 e	 agitação,	 a	 solução	 foi	

resfriada	 a	 temperatura	 ambiente	 (Figura	 2)	 e	 o	 sólido	 resultante,	 chamado	 ao	 longo	 do	

texto	de	mesofase	e	abreviado	por	CTA@NPSM,	foi	separado	por	centrifugação,	lavado	com	

H2ODI	para	eliminar	impurezas	e	seco	em	estufa	a	vácuo	a	50	oC	overnight.	A	mesofase	foi	

caracterizada	por	espectroscopia	na	região	do	infravermelho	(IV)	e	difratometria	de	raios	X	

(DRX).		

3.1.2.2. Etapa	2	-	Remoção	do	direcionador	estrutural	dos	poros	

A	 remoção	 das	 micelas	 de	 surfactante	 envolveu	 sucessivas	 extrações	 com	 uma	

solução	etanólica	ácida23	preparada	pela	mistura	de	etanol	absoluto	e	ácido	clorídrico	(37%)	

na	proporção	(v/v)	de	9:1.	Para	cada	100	mg	de	CTA@NPSM	foram	usados	10	mL	da	solução	

de	extração.	500	mg	de	mesofase	foram	dispersas	em	50	mL	da	solução	de	extração	em	um	

balão	de	fundo	redondo,	que	permaneceu	sob	constante	agitação	e	refluxo	por	45	minutos.	

A	 extração	 do	 CTA+	 foi	 acompanhada	 por	 IV,	 que	 indicou	 a	 completa	 remoção	 deste	

surfactante	com	a	repetição	deste	procedimento	por	4	vezes.	Por	fim	o	sólido	foi	lavado	com	

H2ODI	e	EtOH	absoluto,	seco	em	estufa	a	vácuo	a	50	oC	overnight.	Este	sólido,	 identificado	

ao	longo	do	texto	pela	sigla	NPSM,	foi	caracterizado	por	IV,	DRX,	análise	termogravimética	

(ATG)	 e	 microscopia	 eletrônica	 de	 transmissão	 (MET).	 A	 porosidade	 foi	 avaliada	 com	 o	

registro	de	isotermas	de	adsorção	e	dessorção	de	N2	(IAD)	e	as	propriedades	coloidais	dessas	

nanopartículas	em	dispersão	foram	avaliadas	por	medidas	de	potencial	Zeta	e	espalhamento	

dinâmico	de	luz	(EDL).	

	
Figura	2.	Esquema	das	etapas	de	síntese	das	nanopartículas	de	sílica	mesoporosa.	

	

3.1.2.3. Etapa	3	-	Pós-funcionalização		das	nanopartículas	de	sílica	mesoporosa	

A	 modificação	 química	 superficial	 da	 NPSM	 foi	 realizada	 pela	 reação	 entre	

alquilsilanos	 contendo	 grupos	 funcionais	 amino	 (3-aminopropil	 –NH2,	 N-
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propiletilenodiamina	 –NNH2	 e	 N-propildietilenotriamina	 –NNNH2)	 com	 os	 grupos	 silanóis	

terminais	da	sílica	(Figura	3).		

	
(a)	

	
	

(b)	

	
	

(c)	
Figura	3.	Estrutura	molecular	dos	agentes	sililantes	(a)	3-aminopropil,	(b)	N-propiletilenodiamina	e	(c)	N-

propildietilenotriamina.		

	

Para	isso,	as	NPSM	foram	secas	em	estufa	a	vácuo	overnight	e	dispersas	em	tolueno	

anidro,	onde	para	cada	100	mg	de	NPSM	foram	usados	10	mL	de	solvente	aprótico,	em	um	

balão	 de	 fundo	 redondo	 protegido	 da	 entrada	 de	 umidade.	 Depois,	 o	 agente	 sililante	

desejado	foi	adicionado	na	proporção	de	2	mmol	para	cada	100	mg	de	NPSM	e	o	sistema	foi	

mantido	 sob	 agitação	 e	 refluxo	 por	 24	 horas	 (Figura	 4).	 Após	 esse	 período,	 o	 sólido	 foi	

isolado	por	centrifugação,	lavado	com	tolueno	e	depois	com	EtOH	absoluto	para	remoção	de	

agente	 sililante	 remanescente.	 Ao	 final,	 a	 amostra	 foi	 seca	 em	estufa	 a	 50	 oC	overnight	 e	

identificada	pelas	siglas	NPSM-NH2,	NPSM-NNH2	ou	NPSM-NNNH2,	de	acordo	com	o	agente	

sililante.	 A	 caracterização	 desses	 sólidos	 foi	 feita	 por	 IV,	 ATG,	 MET	 e	 em	 dispersão	 por	

medidas	de	potencial	Zeta	e	EDL.	

	
Figura	4.	Esquema	da	etapa	de	modificação	química	das	NPSM	pelo	método	de	pós-funcionalização.	

	

3.1.3. Impregnação	de	cloroquina	e	pós-funcionalizadas	com	NNNH2	

A	imobilização	do	fármaco	cloroquina	(CLQ)	nos	poros	das	NPSM	foi	proposta	com	o	

intuito	 de	 aumentar	 a	 eficiência	 de	 transfecção	 celular	 dos	 sistemas	 de	 entrega	 gênica	 à	

base	de	NPSM.	A	imobilização	do	fármaco	no	interior	dos	poros	das	nanopartículas	foi	feita	

por	 sucessivas	 impregnações,	 que	 envolveram	 a	 dispersão	 das	NPSM	em	uma	 solução	 do	

fármaco	e	posterior	evaporação	do	solvente.	Para	tal	procedimento	foi	necessário	o	uso	de	
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um	 solvente	 volátil	 no	 qual	 a	 cloroquina	 fosse	 solúvel.	 Neste	 estudo	 foi	 proposta	 uma	

mistura	etanol:água	a	70%.		

Uma	proporção	 	de	1	 :	 10	 (m/m)	entre	CLQ	 :	NPSM	 foi	usada	nesse	procedimento	

mantendo	a	concentração	de	cloroquina	na	solução	 igual	a	2	mg/mL.	0,02	g	de	cloroquina	

foram	solubilizadas	em	10	mL	da	mistura	de	H2O	–	EtOH	em	um	balão	volumétrico.	Em	um	

béquer,	 2,5	mL	 dessa	 solução	 foram	 usados	 para	 dispersar	 0,2	 g	 de	 NPSM.	 A	mistura	 foi	

deixada	 sob	 agitação	 e	 aquecimento	 a	 75oC	 até	 a	 evaporação	 do	 solvente.	 Depois,	 o	

procedimento	de	redisperssão	e	evaporação	do	solvente	foi	repetido	por	mais	3	vezes	com	

alíquotas	de	2,5	mL	da	solução	de	cloroquina.	Depois,	o	excesso	de	cloroquina	no	exterior	

aos	poros	foi	eliminado	com	a	lavagem	do	sólido	final	com	algumas	gotas	de	H2ODI	em	um	

sistema	de	filtração	a	pressão	reduzida	com	membrana	0,22	µm.	O	sólido	obtido	foi	seco	em	

estufa	a	vácuo	a	50	 oC	overnight,	 caracterizado	por	 IV	e	 foi	 identificado	ao	 longo	do	 texto	

pela	 sigla	 CLQ@NPSM.	 Após	 a	 incorporação	 do	 fármaco,	 as	 CLQ@NPSM	 foram	

quimicamente	modificadas	com	o	grupo	-NNNH2,	seguindo	o	mesmo	procedimento	descrito	

anteriormente.	 O	 composto	 final	 foi	 identificado	 ao	 longo	 do	 texto	 como	 CLQ@NPSM-

NNNH2	e	o	sólido	resultante	foi	caracterizado	por	IV.		

	
Figura	5.	Esquema	das	etapas	de	síntese	das	CLQ@NPSM-NNNH2.	

	

3.1.4. Preparação	 de	 complexos	 entre	 NPSM	 quimicamente	 modificadas	 e	 DNA	

plasmidial		

A	 formação	 de	 complexos	 entre	 as	 NPSM-NxH2	 e	 o	 DNA	 plasmidial	 (pDNA),	

proveniente	 da	 amplificação	 do	 plasmídeo	 comercial	 pEGFP-N3,	 foi	 avaliada	 em	 meio	

aquoso	utilizando	uma	massa	constante	de	pDNA	e	crescente	de	nanopartículas,	resultando	

em	proporções	em	massa	equivalentes	a	1	:	1,25	,	1	:	2,5,	1	:	5,	1	:	10,	1	:	50	e	1	:	100.	As	

dispersões	de	nanopartículas	foram	preparadas	a	partir	da	diluição	de	uma	solução	estoque	

8	mg/mL	de	NPSM-NxH2	em	H2ODI,	fixando	a	massa	de	pDNA	em	2	µg/µL	e	o	volume	final	da	

dispersão	em	50	µL,	como	mostrado	na	Tabela	1.	Os	tubos	eppendorf	contendo	as	diluições	
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foram	 colocados	 em	 uma	 cuba	 e	 expostos	 a	 uma	 frequência	 ultrassônica	 de	 40	 kHz	 a	

temperatura	 ambiente	 para	 desagregar	 as	 nanopartículas.	 Depois,	 1	 µL	 da	 solução	 de	

pEGFP-N3	(2	µg/µL)	foi	adicionado	as	diluições,	que	foram	homogeneizadas	e	incubadas	por	

30	minutos.	 O	 volume	 não	 utilizado	 da	 dispersão	 estoque	 de	 nanopartículas	 8	mg/mL	 foi	

transferido	 para	 um	 tubo	 criogênico,	 congelado	 em	 nitrogênio	 líquido	 por	 10	 segundos	 e	

armazenado	à	-20	oC.		

Tabela	1.	Valores	determinadores	das	proporções	pDNA:NPSM	

Volume	utilizado	da	solução	estoque	(8	
mg/mL)	de	NPSM-NxH2	(µL)	

Massa	(µg)	de	
NPSM-NxH2	
em	50	/µL	

Massa	
pDNA	(µg)	

Proporção	
(pDNA	:	
NPSM)	

50	 200	 2	 1	:	100	
25	 100	 2	 1	:	50	
10	 20	 2	 1	:	10	

Diluição	em	série	da	1:10	 10	 2	 1	:	5	
Diluição	em	série	da	1:5	 5	 2	 1	:	2,5	
Diluição	em	série	da	1:2,5	 2,5	 2	 1	:	1,25	

	

A	 formação	 dos	 complexos	 foi	 avaliada	 por	 eletroforese	 em	 gel	 de	 agarose.	Neste	

ensaio,	 o	 reagente	 de	 transfecção	 comercial	 Lipofectamina	 2000	 foi	 usado	 como	 controle	

positivo	e	preparado	conforme	as	recomendações	do	fabricante.	Uma	dispersão	produzida	

com	2	µg	de	pDNA	em	50	µL	de	H2ODI	foi	usada	como	controle	negativo.	O	gel	de	agarose	

1%	foi	preparado	pela	dissolução	de	0,5	g	de	agarose	em	50	mL	de	tampão	TAE	1x	em	ciclos	

de	 aquecimento	 em	 um	 forno	micro-ondas.	 A	 mistura,	 após	 ser	 resfriada,	 foi	 transferida	

para	uma	cuba	de	eletroforese	e	deixada	em	repouso	por	1	hora,	para	o	endurecimento	do	

gel.	Uma	alíquota	de	5	µL	de	cada	uma	das	amostras	e	controles	 foi	adicionada	a	1	µL	de	

tampão	 de	 corrida	 6x	 concentrado	 e	 as	 misturas	 foram	 aplicadas	 nos	 poços	 do	 gel	 de	

agarose	1%,	previamente	preparado	e	 coberto	 com	 tampão	TAE	1x.	 8	µL	do	marcador	de	

peso	molecular	HindIII	 foram	adicionados	a	2	µL	de	tampão	de	corrida	6x	concentrado	e	a	

mistura	também	foi	aplicada	a	um	dos	poços.	O	potencial	da	fonte	de	energia	foi	ajustado	

em	80	V	e	o	tempo	em	1	hora.	Ao	final	da	corrida	eletroforética,	o	gel	foi	fotografado	sob	

radiação	ultravioleta.		

Para	os	ensaios	 in	vitro,	as	dispersões	8	mg/mL	 foram	esterilizadas	em	autoclave	e	

diluídas	para	4	mg/mL	com	DMEM	2x.	Sob	o	mesmo	protocolo,	os	complexos	nas	diferentes	

proporções	 em	 massa	 foram	 preparados	 em	 DMEM	 e	 caracterizados	 pelas	 técnicas	 de	

potencial	Zeta	e	EDL.		
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3.1.5. Equipamentos	utilizados	nas	caracterizações	físico-químicas	

Os	espectros	vibracionais	de	absorção	no	infravermelho	por	transformada	de	Fourier	

(IV)	 foram	 registrados	 em	 um	 equipamento	 Shimadzu	 modelo	 Prestige	 21	 localizado	 no	

LMH-UNIFESP.	Os	espectros	foram	registrados	com	resolução	de	1	cm-1	e	256	varreduras	no	

modo	 reflectância	 difusa	 utilizando	 o	 acessório	 DRIFT.	 Brometo	 de	 potássio	 (Sigma,	 FT-IR	

grade	 ≥99%)	 previamente	 seco	 em	 dessecador	 foi	 usado	 para	 diluir	 as	 amostras	 e	 para	

registrar	a	linha	de	base.		

Os	difratogramas	de	raios	X	(DRX)	de	amostras	na	forma	de	pó	foram	registrados	em	

um	 difratômetro	 Rigaku	 modelo	 Minifelx,	 localizado	 no	 LaSol-	 IQUSP.	 Os	 difratogramas	

foram	 registrados	 na	 região	 de	 2θ	 de	 1,5	 a	 15º	 usando	 a	 radiação	 Kα	 do	 Cu,	 sob	 uma	

voltagem	de	30	kV	e	corrente	de	15	mA.		

As	 medidas	 de	 potencial	 Zeta	 e	 espalhamento	 dinâmico	 de	 luz	 (EDL)	 foram	

registradas	em	um	equipamento	Zetasizer	Nano	ZS	da	Malvern	 localizado	no	LaSol-	 IQUSP,	

utilizando	dispersões	de	concentração	0,2	mg/mL,	quando	não	especificado.	A	aquisição	de	

dados	foi	feita	em	triplicata.	A	distribuição	de	tamanhos	foi	medida	em	relação	à	intensidade	

de	luz	espalhada	e	não	em	relação	à	população	de	nanopartículas.		

As	imagens	de	microscopia	eletrônica	de	transmissão	(MET)	foram	registradas	em	um	

microscópio	eletrônico	JEOL/JEM	2100	(200	kV)	localizado	na	Central	Analítica	do	IQUSP.	A	

preparação	de	amostras	envolveu	o	gotejamento	de	uma	dispersão	do	material	produzido	

em	 isopropanol	 sob	um	porta	 amostra	de	 cobre,	 recoberto	 com	uma	 camada	de	 carbono	

amorfo.		

As	 isotermas	 de	 adsorção	 e	 dessorção	 de	 N2	 (IAD)	 foram	 registradas	 em	 um	

equipamento	Micromeritics	ASAP	2020	 localizado	no	LaSol-IQUSP.	Antes	da	 realização	das	

medidas,	as	amostras	foram	desgaseificadas	a	temperatura	ambiente	e	pressão	reduzida	por	

12	h.	

As	análises	termogravimétricas	(ATG)	foram	registradas	em	um	equipamento	Netzsch	

Thermoanalyser,	 modelo	 TGA/DSC	 490	 PC	 Luxx,	 localizado	 no	 LaSol-IQUSP.	 As	 curvas	

termogravimétricas	foram	registradas	com	uma	taxa	de	aquecimento	de	10	°C·min-1	e	fluxo	

de	50	mL·min-1	de	ar	sintético.	Um	espectrômetro	de	massa	Aëolos	403C	estava	acoplado	a	

este	equipamento	para	análise	dos	gases	liberados	com	o	aquecimento	da	amostra.		
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3.2. Ensaios	Biológicos	

3.2.1. Reagentes	

Para	obtenção	do	plasmídeo,	os	seguintes	reagentes	foram	usados,	sem	purificação	

prévia:	 plasmídeo	pEGFP-N3	 (BD	Bioscience	ClonTech),	 bactérias	E.	 coli	DH5α,	meio	 Luria-

Bertani/LB	(composição:	1%	peptona	bacteriológica	(Kasvi);	0,5%	extrato	de	levedura	(Kasvi);	

1%	NaCl	(Dinâmica,	>99%);	2,5%	agar	bacteriológico	(Reagex);	canamicina	(Invitrogen);	para	

um	 volume	 de	 1L	 de	 H2O	 destilada),	 tampão	 TBF-1	 (composição:	 30	mM	C2H3KO2	 (Synth,	

>99%);	 50	mM	MnCl2	;	 100	mM	KCl	 (Synth,	 >99,0-100,5%);	 10	mM	CaCl2	 (Sigma,	 >99,0%);	

15%	glicerina	 (Synth,	 >99,5%)	para	um	volume	de	500	mL	de	H2O	destilada),	 tampão	SOC	

(composição:	2%	peptona	bacteriológica	(Kasvi);	5%	extrato	de	levedura	(Kasvi);	10	mM	NaCl	

(Dinâmica,	 >99%);	 2,5	mM	de	 KCl	 (Synth,	 >99,0-100,5%);	 10	mM	MgCl2	(Sigma,	 <98%);	 10	

mM	MgSO4.7H2O	(Sigma);	20	mM	glicose	(Sigma,	50-99,7%);	para	um	volume	de	1L	de	H2O	

destilada),	enzimas	de	restrição	NotI	(Thermo	Fisher)	e	PstI	(New	England	BioLabs),	agarose	

LGC	 ultrapura	 (LGC	 Biotecnologia),	 marcador	 de	 peso	 molecular	 Lambda	 DNA	 Hind	 III	

(Thermo	Fisher	Scientific),	Blue	Green	Loading	Dye/tampão	de	corrida	(LCG	Biotecnologia),	

tampão	TAE,	kit	EndoFree	Plasmid	Mega	(Qiagen).	

Para	 a	 cultura	 de	 células,	 os	 seguintes	 reagentes	 foram	 usados,	 sem	 purificação	

prévia:	2,5%	Tripsina	(Gibco),	Tripan	Blue	Stain	0,4%	(Gibco),	tampão	PBS,	tampão	fostato-

salino-EDTA/PBS-EDTA	 (composição:	 137	mM	NaCl	 (Dinâmica,	 >99%);	 2,7	mM	 KCl	 (Synth,	

>99,0-100,5%);	 10	mM	Na2HPO4	 (Dinâmica,	 99%);	 1,8	mM	KH2PO4	 (Merck);	 0,6	mM	EDTA	

(Synth,	 99-101%);	 para	 um	 volume	 de	 1L	 de	 H2O	 destilada),	 DMEM	 alta	 glicose	 (Gibco),	

DMEMc.	Antes	do	uso	em	cultura	de	células,	as	soluções	PBS	e	PBS-EDTA	foram	esterilizadas	

em	autoclave,	enquanto	o	meio	DMEM	foi	esterelizado	em	um	sistema	de	filtração	a	pressão	

reduzida	com	membrana	0,22	µm	montado	dentro	de	uma	capela	de	fluxo	laminar.	

Para	 os	 ensaios	 de	 citotoxicidade,	 os	 seguintes	 reagentes	 foram	 usados,	 sem	

purificação	 prévia:	 Brometo	 Tiazolil	 Azul	 de	 Tetrazólio/MTT	 (Sigma,	≥97,5%),	 tampão	 PBS,	

dimetilsulfóxido/DMSO	 (molecular	 biology,	 Sigma,	 ≥99.9%),	 isopropanol	 (Sigma,	 ≥99.5%),	

etanol	(Merck,	≥99.9%),	ácido	acético	glacial	PA	(Synth,	≥99,7%).	

Para	 os	 ensaios	 de	 transfecção,	 os	 seguintes	 reagentes	 foram	 usados,	 sem	

purificação	prévia:	pEGFP-N3,	DMEM	2x	(DMEM	alta	glicose	(Gibco)	em	½	do	volume	de	H2O	

destilada	especificado	pelo	fabricante),	Lipofectamina	2000	(Invitrogen),	Lipofectamina	3000	
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Transfection	 Kit	 (Invitrogen),	 Opti-MEM	 (Gibco),	 tampão	 PBS,	 paraformaldeído/PFA	 4%	

(composição:	 4%	 de	 PFA	 (Synth,	 >99%),	 200	mL	 H2O	 destilada,	 5	mL	 de	 tampão	 PBS	 10x	

concentrado	e	 aproximadamente	 2	mL	de	NaOH	1M,	para	um	volume	de	500	mL	de	H2O	

destilada)	e	4',6-diamino-2-fenilindol/DAPI	(Thermo	Fisher).	

Para	 os	 ensaios	 de	 citometria	 de	 fluxo,	 os	 seguintes	 reagentes	 foram	 usados,	 sem	

purificação	prévia:	tampão	PBS-EDTA,	0,25%	Tripsina	(Gibco)	em	tampão	PBS-EDTA,	tampão	

PBS	e	eBioscience™	Fixable	Viability	Dye	eFluor™	780	(Thermo	Fisher).	

3.2.2. Amplificação	do	plasmídeo	pEGFP-N3	

	O	plasmídeo	comercial	pEGFP-N3	foi	amplificado	e	purificado	em	3	etapas	para	ser	

usado	 nos	 ensaios	 biológicos.	 A	 amplificação	 ocorreu	 através	 de	 bactérias	 E.	 Coli	 DH5α	

manipuladas	na	presença	da	chama	do	bico	de	Bunsen,	para	evitar	contaminações.	

3.2.2.1. Transformação	de	bactérias	E.	Coli	DH5α	

	Uma	 alíquota	 de	 bactérias	 competentes	 foi	 transformada	 com	 o	 pEGFP-N3	 por	

choque	térmico.	35	ηg	de	pEGFP-N3	em	70	µL	de	tampão	TBF-1	foram	adicionados	a	uma	

alíquota	de	bactérias	E.	Coli	DH5α	e	a	mistura	foi	mantida	no	gelo	por	30	minutos.	Após	10	

minutos	a	temperatura	ambiente,	1	mL	de	meio	SOC	a	37	oC	foi	adicionado	e	o	eppendorf	

mantido	sob	agitação	mínima	a	37oC	por	1h.	Após	centrifugação	a	3.000	rpm	por	5	minutos,	

o	 sobrenadante	 foi	 vertido	 e	 o	 pellet	 resuspenso	 no	 sobrenadante	 residual.	 100	µL	 deste	

foram	 gotejados	 sobre	 uma	 placa	 de	 petri	 plástica	 contendo	 uma	 camada	 de	meio	 Luria-

Bertani	 (LB)	 sólido	 seletivo	 para	 canamicina	 (30	 µg/mL)	 e	 espalhados	 com	 uma	 alça	 de	

drigalski.	A	placa	foi	mantida	em	uma	câmara	úmida	a	37	oC	overnight.	

3.2.2.2. Análise	de	colônias	de	bactérias	transformadas	(Miniprep)	

	Algumas	colônias	da	placa	tiveram	o	pDNA	purificado	em	baixa	escala	para	confirmar	

a	 amplificação	 apenas	 do	 plasmídeo	 pEGFP-N3.	 2	 colônias	 diferentes	 e	 espaçadas	 foram	

coletadas	com	ponteiras	plásticas,	que	foram	imersas	em	5	mL	de	meio	LB	líquido	contendo	

canamicina	em	um	tubo	de	citometria	com	uma	tampa	plástica	folgada,	para	a	entrada	de	

ar.	 Os	 tubos	 foram	 mantidos	 sob	 agitação	 overnight,	 possibilitando	 o	 crescimento	 das	

bactérias,	e	chamados	de	pré-inóculos.	O	pDNA	de	ambas	as	colônias	foi	purificado	usando	o	

protocolo	do	 kit	 comercial	 de	purificação	em	pequena	escala,	Miniprep	 (Qiagen)55,	 porém	

com	soluções	preparadas	no	laboratório.	Posteriormente,	o	pDNA	usado	para	transformar	as	

bactérias	 e	 aquele	 purificado	 foram	 digeridos	 com	 as	 enzimas	 de	 restrição	 NotI	 e	 PstI,	
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seguindo	 as	 recomendações	 dos	 fabricantes.	 Um	 gel	 de	 agarose	 1,5%	 foi	 preparado	 pela	

dissolução	de	0,75	g	de	agarose	em	50	mL	de	tampão	TAE	1x,	em	ciclos	de	aquecimento	em	

um	 forno	 micro-ondas.	 A	 mistura,	 após	 ser	 resfriada,	 foi	 transferida	 para	 uma	 cuba	 de	

eletroforese	e	deixada	em	repouso	por	1	hora.	5	µL	das	amostras	de	pDNA	não	digeridas	e	

digeridas	foram	misturadas	com	1	µL	de	tampão	de	corrida	6x	concentrado	e	aplicadas	nos	

poços	do	gel	de	agarose	1,5%,	previamente	preparado	e	coberto	com	tampão	TAE	1x.	8	µL	

do	marcador	de	peso	molecular	HindIII	 foram	adicionados	a	2	µL	de	tampão	de	corrida	6x	

concentrado	 e	 a	 mistura	 também	 foi	 aplicada	 a	 um	 dos	 poços.	 O	 potencial	 da	 fonte	 de	

energia	foi	ajustado	em	90	V	e	o	tempo	em	1	hora.	Ao	final	da	corrida	eletroforética,	o	gel	

foi	fotografado	sob	radiação	ultravioleta.	

3.2.2.3. Amplificação	e	purificação	em	larga	escala	(Megaprep)	

	Após	 confirmar	 a	 amplificação	 do	 plasmídeo	 pEGFP-N3	 por	 pelo	 menos	 uma	 das	

colônia	selecionadas,	esta	foi	novamente	expandida.	Uma	alíquota	de	3	mL	do	pré-inóculo	

foi	 transferida	para	uma	garrafa	 com	500	mL	de	meio	 LB	 líquido	 com	canamicina,	que	 foi	

chamada	de	inóculo.	O	inóculo	foi	mantido	sob	agitação	overnight	e	novamente	expandido	

em	2,5	L	de	meio	LB	líquido	com	canamicina,	para	purificação	em	larga	escala.	O	pDNA	foi	

purificado	 com	 o	 kit	 comercial	 EndoFree	 Plasmid	 Mega,	 seguindo	 as	 recomendações	 do	

fabricante.	 O	 pDNA	 	 purificado	 foi	 resuspenso	 em	 1	 mL	 de	 H2ODI	 estéril	 e	 teve	 sua	

concentração	 determina	 por	 espectrofotometria	 pelo	 equipamento	 NanoDrop	 2000	

(Thermo	Fisher,	Estados	Unidos)	e	depois	armazenado	a	-20	oC.	

3.2.3. Cultura	de	células	

Para	os	ensaios	biológicos	 foram	cultivadas	as	 células	HEK293T,	NIH3T3	e	HeLa.	As	

células	HEK293T	derivam	de	células	embrionárias	de	rim	humano,	que	foram	transformadas	

por	adenovírus	tipo	5	(HEK293)	e	depois	pela	introdução	do	antígeno	T	do	vírus	semiano	40	

(HEK293T).	 As	 células	 NIH3T3	 são	 uma	 linhagem	 de	 células	 imortalizadas	 que	 deriva	 de	

fibroblastos	 embrionários	 de	 camundongo	 NIH	 Swiss,	 comumente	 usada	 em	 ensaios	 de	

transfecção	e	 transformação	celular56,57.	 Já	as	células	HeLa	são	uma	 linhagem	 imortalizada	

de	células	humanas	coletadas	de	um	agressivo	adenocarcinoma	cervical,	que	encontram	uso	

nos	mais	diversos	ensaios	biomédicos58.			

Para	 a	 cultura	 de	 células	 foram	 utilizados	 reagentes	 e	 utensílios	 estéreis	 e	 todo	

manuseio	 ocorreu	 dentro	 de	 uma	 capela	 de	 fluxo	 laminar,	 previamente	 higienizada	 com	
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álcool	70%	e	exposta	a	luz	UV	por	15	minutos.	Todas	as	linhagens	celulares	foram	cultivadas	

em	 DMEM	 completo	 (DMEMc)	 dentro	 de	 frascos	 de	 poliestireno	 (Corning),	 que	 foram	

mantidos	em	câmara	úmida	a	37	oC	e	5%	de	CO2.	A	morfologia	e	densidade	das	células	foram	

acompanhadas	diariamente	e	a	manutenção	da	cultura	de	células	foi	realizada	sempre	que	

uma	monocamada	de	células	com	confluência	de	80%	foi	observada	no	frasco.		

Para	a	manutenção,	o	meio	de	cultura	foi	aspirado	e	as	células	NIH3T3	e	HeLa	foram	

lavadas	 com	 PBS-EDTA.	 Em	 seguida,	 uma	 solução	 de	 tripsina	 0,25%	 em	 tampão	 fosfato-

salino	 (contendo	 0,6	 mM	 EDTA	 para	 as	 células	 NIH3T3	 e	 HeLa)	 foi	 adicionada	 ao	 frasco,	

cobrindo	a	monocamada	de	células.	O	frasco	foi	incubado	em	câmara	úmida	a	37	oC	e	5%	de	

CO2	 de	 1-5	 minutos	 e	 DMEMc	 foi	 adicionado	 para	 neutralizar	 a	 atividade	 da	 enzima.	 O	

conteúdo	do	frasco	foi	transferido	para	um	tubo	falcon	e	foi	centrifugado	a	1500	rpm	por	3	

minutos.	O	sobrenadante	foi	aspirado	e	o	pellet	resuspenso	em	DMEMc.	Uma	alíquota	de	10	

µL	da	suspensão	de	células	foi	misturada	com	10	µL	de	Tripan	Blue	(1:1,	v/v)	e	uma	alíquota	

de	10	µL	desta	 foi	 transferida	a	uma	câmara	de	Newbauer,	 sob	uma	 lamínula	de	 vidro.	A	

partir	da	contagem	das	células,	o	volume	contendo	a	densidade	necessária	para	subcultura	

do	frasco	em	uso	foi	determinado	e	transferido	para	o	frasco	de	cultura,	que	continha	o	seu	

volume	de	uso	completo	com	DMEMc.	

3.2.4. Ensaios	de	citotoxicidade	

A	avaliação	da	citotoxicidade	das	NPSM-NxH2	e	de	seus	complexos	com	pDNA	foi	feita	

pelo	ensaio	de	MTT	(brometo	de	3-(4,5-dimetiltiazol-2-)-2,5difeniltetrazólio),	no	qual	este	sal	

de	 tetrazólio	 solúvel	 é	 metabolizado	 a	 um	 precipitado	 insolúvel	 (formazan)	 por	 células	

viáveis.	 A	 posterior	 solubilização	 dos	 cristais	 com	 um	 solvente	 orgânico	 permite	 a	

quantificação	 da	 absorbância	 por	 espectrofotometria,	 que	 é	 usada	 para	 determinar	

indiretamente	o	número	de	células	viáveis59–61.	Os	solventes	orgânicos	mais	comuns	foram	

avaliados	 quanto	 a	 sua	 capacidade	 de	 dissolução	 dos	 cristais	 de	 formazan	 e	 adequação	

experimental.	

3.2.4.1. Avaliação	comparativa	de	solventes	para	o	ensaio	de	MTT	

	Isopropanol,	isopropanol	ácido,	etanol,	etanol	ácido	e	DMSO	foram	avaliados	quanto	

a	solubilização	de	formazan,	tendo	o	tampão	PBS	como	controle.	A	solução	de	isopropanol	

ácido	 foi	preparada	com	 isopropanol	 (99,5%)	e	HCl	 (37,5%)	em	concentração	 final	de	0,04	
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M62,	já	a	solução	de	etanol	ácido	foi	preparada	com	etanol	(96%)	e	ácido	acético	glacial	em	

uma	concentração	final	de	1%62,63.		

Durante	 a	manutenção	 das	 células	 NIH3T3,	 uma	 alíquota	 da	 suspensão	 de	 células	

com	concentração	conhecida	foi	diluída	para	a	concentração	de	100.000	células/100	µL	em	

um	tubo	eppendorf,	em	triplicata.	As	suspensões	com	100.000	células/100	µL	foram	diluídas	

em	 série,	 originando	 suspensões	 com	 50.000,	 25.000,	 12.500,	 6.250,	 3125,	 e	 1562	

células/100	µL	e	0	células,	para	compor	uma	curva	de	calibração.	Em	uma	placa	estéril	de	

poliestireno	 tratado	 com	 96	 poços,	 os	 100	µL	 contendo	 as	 células	 foram	 adicionados	 aos	

poços	e	a	placa	foi	incubada	em	câmara	úmida	a	37	oC	e	5%	de	CO2	por	24	horas.	

Uma	solução	de	MTT	 (5	mg/mL)	 foi	preparada	em	tampão	PBS	e	 filtrada	com	uma	

membrana	de	filtração	0,22	µm,	dentro	da	capela	de	fluxo	laminar,	com	as	luzes	apagadas.	

Desta,	alíquotas	de	1	mL	foram	envolvidas	em	papel	alumínio	e	armazenadas	a	-20oC	ou	à	-

4oC,	se	sob	uso	frequente.	Após	as	24	horas,	o	meio	nos	poços	foi	aspirado	e	90	µL	de	DMEM	

completo	foram	adicionados,	seguidos	de	10	µL	da	solução	de	MTT	(5	mg/mL),	com	as	luzes	

do	 fluxo	 laminar	 apagadas.	 A	 placa	 foi	 movimentada	 nos	 sentidos	 vertical,	 horizontal,	

horário	e	anti-horário,	envolta	em	papel	alumínio	e	incubada	em	câmara	úmida	à	37	oC	e	5%	

de	CO2	por	3	horas.	

O	meio	nos	poços	foi	vertido	na	pia	e	200	µL	de	DMSO	foram	adicionados.	A		placa	

foi	 posicionada	 para	 agitação	 em	 velocidade	 média	 em	 um	 shaker	 por	 10	 minutos,	 para	

favorecer	a	solubilização	dos	cristais	de	formazan.	As	medidas	de	absorbância	foram	feitas	

no	comprimento	de	onda	de	absorção	máxima	com	um	espectrofotômetro	de	microplacas	

SpectraMax	M2	(Molecular	Devices,	Estados	Unidos).	

3.2.4.2. Avaliação	da	citotoxicidade	das	NPSM-NxH2	e	seus	complexos	

Durante	 a	 manutenção	 das	 células	 NIH3T3	 ou	 HeLa	 em	 cultura,	 uma	 alíquota	 da	

suspensão	de	células	com	concentração	conhecida	foi	diluída	para	a	concentração	de	24.000	

células/100	µL	 em	um	 tubo	eppendorf,	 em	duplicata,	 e	 também	para	3.000	 células/10	µL	

para	as	NIH3T3	ou	5.000	células/10	µL	para	as	HeLa	em	um	tubo	falcon,	onde	o	volume	foi	

proporcional	ao	número	de	amostras	e	controles,	em	duplicata,	normalmente	5	mL.		

As	 suspensões	 com	 24.000	 células/100	 µL	 foram	 diluídas	 em	 série,	 originando	

suspensões	 com	 12.000,	 6.000,	 3.000,	 1500	 células/50	 µL	 e	 0	 células,	 para	 compor	 uma	

curva	de	calibração.	Em	uma	placa	estéril	de	poliestireno	 tratado	com	96	poços,	50	µL	de	
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DMEMc	foram	adicionados	aos	poços	da	curva	de	calibração	e	90	µL	de	DMEMc	aos	poços	

controle	e	das	amostras	usando	uma	pipeta	multicanal.	Com	a	placa	inclinada,	os	50	µL	das	

diluições	de	células	feita	para	a	curva	de	calibração	e	os	10	µL	com	3.000	ou	5.000	células	

feitos	 para	 as	 amostras	 e	 controles	 foram	 adicionados	 ao	 meio	 de	 cultura	 presente	 nos	

respectivos	poços,	para	evitar	a	adesão	imediata	das	células.	A	placa	foi	incubada	em	câmara	

úmida	a	37	oC	e	5%	de	CO2	por	24	horas.	

No	dia	seguinte,	as	amostras	foram	preparadas	sob	o	mesmo	protocolo	apresentado	

para	a	formação	dos	complexos.	Uma	alíquota	de	50	e	outra	de	90	µL	foi	feita	das	dispersões	

autoclavadas	das	NPSM-NxH2	(8	mg/mL)	em	H2ODI.	90	µL	de	DMEM	2x	foram	adicionados	a	

alíquota	 de	 90	 µL	 resultando	 em	 uma	 dispersão	 4	 mg/mL	 em	 DMEM,	 que	 foi	 diluída	 as	

concentrações	 0,2	 ;	 0,4	 ;	 2	 e	 4	mg/mL	 em	 um	 volume	 de	 50	µL	 de	 DMEM.	 Nos	 ensaios	

envolvendo	os	complexos,	as	diluições	foram	homogeneizadas	e	1	µL	da	solução	de	pEGFP-

N3	(2	µg/µL)	foi	adicionado	a	cada	uma.	Os	conteúdos	foram	novamente	homogeneizados	e	

incubados	por	30	minutos	dentro	da	capela	de	fluxo	laminar.	Para	ambos	os	ensaios,	450	µL	

de	 DMEM	 foram	 adicionados,	 resultando	 em	 concentrações	 0,02	 ;	 0,04	 ;	 0,2	 ;	 0,4	 e	 0,8	

mg/mL.		

O	 meio	 de	 cultura	 nos	 poços	 da	 placa	 foi	 aspirado	 e	 100	 µL	 de	 DMEM	 foram	

adicionados	 aos	 poços	 controles/curva	 de	 calibração	 e	 50	 µL	 de	 DMEM	 aos	 poços	 das	

amostras,	 onde	 em	 seguida	 foram	 adicionadas	 em	 alíquotas	 de	 50	 µL	 das	 amostras,	

resultando	 em	 concentrações	 0,01	 ;	 0,02	 ;	 0,1	 ;	 0,2	 e	 0,4	 mg/mL	 nos	 poços,	 as	 mesmas	

usadas	nos	ensaios	de	transfecção	celular.	A	placa	foi	incubada	em	câmara	úmida	à	37	oC	e	

5%	de	CO2	por	24	horas.	

Depois,	 o	 meio	 nos	 poços	 foi	 aspirado	 e	 90	 µL	 de	 DMEM	 completo	 foram	

adicionados,	seguidos	de	10	µL	da	solução	de	MTT	(5	mg/mL),	com	as	luzes	do	fluxo	laminar	

apagadas.	A	placa	foi	movimentada	nos	sentidos	vertical,	horizontal,	horário	e	anti-horário,	

envolta	em	papel	alumínio	e	incubada	em	câmara	úmida	à	37	oC	e	5%	de	CO2	por	3	horas.	

O	meio	nos	poços	foi	vertido	na	pia	e	200	ou	100	µL	de	DMSO	foram	adicionados	aos	

poços	 contendo	 células	 NIH3T3	 e	 HeLa,	 respectivamente.	 A	 placa	 foi	 posicionada	 para	

agitação	 em	 velocidade	média	 por	 10	minutos,	 depois	 as	 medidas	 de	 absorbância	 foram	

feitas	 no	 comprimento	 de	 onda	 de	 550	 nm	 com	 um	 espectrofotômetro	 de	 microplacas	

SpectraMax	M2	(Molecular	Devices,	Estados	Unidos).	
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3.2.5. Ensaios	de	transfecção	celular		

A	capacidade	das	NPSM-NxH2	complexadas	com	o	plasmídeo	comercial	pEGFP-N3	em	

transfectar	células	de	linhagens	humanas	e	murinas	foi	avaliada	pela	expressão	da	proteína	

verde	fluorescente	(GFP).		

Durante	 a	 manutenção	 das	 células	 HEK283T,	 NIH3T3	 ou	 HeLa	 em	 cultura,	 uma	

alíquota	 da	 suspensão	 de	 células	 com	 concentração	 conhecida	 foi	 diluída	 para	 a	

concentração	de	50.000	células/100	µL	em	um	tubo	 falcon.	O	volume	desta	suspensão	de	

células	 foi	proporcional	ao	número	de	amostras	e	controles,	em	duplicata,	normalmente	5	

mL.	 Em	 placas	 estéreis	 de	 poliestireno	 tratado	 com	 24	 poços,	 900	 µL	 de	 DMEMc	 foram	

adicionados	aos	poços	e	com	a	placa	inclinada	100	µL	da	diluição	com	50.000	células	foram	

adicionados	ao	meio	de	cultura.	O	conteúdo	dos	poços	foi	homogeneizado	e	as	placas	foram	

incubadas	em	câmara	úmida	a	37oC	e	5%	de	CO2	por	24	horas.	

No	dia	seguinte,	os	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	nas	concentrações	0,2	 ;	0,4	 ;	2,0	 ;	

4,0	mg/mL	foram	preparados	seguindo	o	procedimento	descrito	anteriormente,	resultando	

em	 proporções	 massa/massa	 de	 1:5	 ;	 1:10	 ;	 1:50	 ;	 1:100.	 O	 reagente	 de	 transfecção	

comercial	 Lipofectamina	 2000	 ou	 3000	 foi	 usado	 como	 controle	 positivo	 e	 o	 seu	 preparo	

seguiu	 as	 recomendações	 do	 fabricante.	 Apenas	 pDNA	 foi	 usado	 como	 controle	 negativo,	

onde	2	µg	foram	adicionados	a	50	µL	de	DMEM	em	um	tubo	eppendorf,	em	duplicata.	Aos	

tubos	das	amostras	e	controles	foram	adicionados	50	µL	de	DMEM,	para	aumentar	o	volume	

para	100	µL	e	viabilizar	uma	adição	gota	a	gota	aos	poços.	

O	 meio	 de	 cultura	 nos	 poços	 da	 placa	 foi	 aspirado	 e	 900	 µL	 de	 DMEM	 foram	

adicionados.	Depois,	os	100	µL	dos	controles	e	amostras	foram	adicionados,	gota	à	gota,	de	

forma	homogênea,	resultando	em	concentrações	finais	de	0,01	;	0,02	;	0,1	e	0,2	mg/mL.	A	

placa	 foi	movimentada	nos	 sentidos	 vertical,	 horizontal,	 horário	 e	 anti-horário	 e	 incubada	

em	 câmara	 úmida	 a	 37	 oC	 e	 5%	 de	 CO2	 por	 4	 horas.	 Em	 seguida,	 o	 meio	 nos	 poços	 foi	

aspirado	e	1000	µL	de	DMEMc	foram	adicionados.		

Após	48	horas,	o	meio	de	cultura	dos	poços	 foi	aspirado	e	as	células	 foram	fixadas	

com	 300	µL	 de	 PFA	 4%	 por	 30	minutos.	 O	 conteúdo	 dos	 poços	 foi	 aspirado	 e	 as	 células	

lavadas	 2	 vezes	 com	 1000	 µL	 de	 PBS.	 Com	 as	 luzes	 do	 fluxo	 laminar	 apagadas,	 foram	

adicionados	 300	 µL	 de	 uma	 solução	 de	 DAPI	 (5	 µg/mL)	 e	 a	 placa	 foi	 envolta	 em	 papel	

alumínio	por	5	minutos.	O	conteúdo	dos	poços	foi	aspirado	e	as	células	lavadas	2	vezes	com	

1000	µL	de	PBS.	As	lavagens	visaram	eliminar	resquícios	dos	reagentes	por	diluição.	1000	µL	
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de	PBS	 foram	deixados	nos	poços	para	a	análise	da	expressão	de	GFP	em	um	microscópio	

invertido	AxioObserver	Z1	(Zeiss)	usando	filtros	de	fluorescência	FITC	e	DAPI.	

3.2.6. Ensaios	de	citometria	de	fluxo	

A	eficiência	de	transfecção	dos	complexos	formados	pelas	NPSM-NxH2	foi	avaliada	por	

citometria	 de	 fluxo,	 que	 permitiu	 determinar	 a	 porcentagem	 de	 células	 positivas	 para	 a	

expressão	de	GFP	dentro	da	população	de	células64.		

O	ensaio	de	transfecção	foi	conduzido	como	descrito	anteriormente,	com	a	ressalva	

que	 para	 os	 controles	 foram	 usadas	 placas	 estéreis	 de	 poliestireno	 tratado	 com	 6	 poços,	

onde	foram	adicionadas	250.000	células/500	µL.	Neste	caso,	os	controles	foram:	células	não-

transfectadas,	células	positivas,	uma	mistura	de	células	não-transfectadas	e	positivas	e	outra	

de	 células	 vivas	 e	mortas.	O	 controle	positivo	 envolveu	o	uso	do	 reagente	de	 transfecção	

comercial	Lipofectamina	2000,	que	foi	preparado	seguindo	as	recomendações	do	fabricante.	

Após	48	horas,	as	células	foram	coletadas	dos	poços	para	a	sua	análise	no	citômetro.	

Para	isto,	as	células	foram	lavadas	com	PBS/EDTA	e	uma	solução	de	tripsina	0,25%	em	PBS-

EDTA	foi	adicionada	aos	poços,	cobrindo	a	monocamada	de	células.	A	placa	foi	incubada	em	

câmara	úmida	a	37	oC	e	5%	de	CO2	de	1-5	minutos	e	DMEMc	foi	adicionado	para	neutralizar	

a	atividade	da	enzima.	O	volume	do	poço	foi	transferido	para	um	tubo	falcon	ou	eppendorf,	

quando	proveniente	da	placa	de	6	ou	24	poços,	respectivamente	e	centrifugados	a	1500	rpm	

por	 3	minutos.	 O	 sobrenadante	 foi	 vertido	 no	 descarte	 e	 o	 pellet	 resuspenso	 em	 PBS.	 A	

suspensão	de	células	do	controle	positivo	e	não-transfectado	foram	transferidas	para	tubos	

de	 citometria,	 que	 foram	 armazenados	 a	 -20	 oC.	 Outra	 suspensão	 de	 células	 não	

transfectadas	teve	metade	das	células	mortas,	já	que	seu	volume	foi	dividido	em	dois	tubos	

eppendorf	e	um	deles	foi	aquecido	a	95	oC	por	5	minutos	e	incubado	em	gelo	por	1	minuto.	

Os	volumes	foram	novamente	misturados	originando	o	controle	de	células	vivas	e	mortas.	As	

suspensões	de	células	referentes	ao	controle	de	células	vivas/mortas,	positivo,	uma	mistura	

de	 células	 não-transfectadas/positivas	 e	 transfectadas	 com	 as	 amostras	 pDNA:NPSM-NxH2	

foram	tratadas	com	eBioscience™	Fixable	Viability	Dye	eFluor™	780.	

No	escuro,	um	volume	equivalente	a	1:1000	do	volume	das	suspensões	de	células	em	

PBS	 de	 eBioscience™	 Fixable	 Viability	 Dye	 eFluor™	 780	 foi	 adicionado	 a	 cada	 tubo	

eppendorf,	que	 foram	envoltos	em	papel	alumínio	e	 incubados	a	4	oC	por	30	minutos.	Em	

seguida,	1	mL	de	PBS	foi	adicionado	e	os	tubo	eppendorf	foram	centrifugados	a	500	rcf	e	4	
oC	por	5	minutos.	O	sobrenadante	foi	vertido	no	descarte	e	o	pellet	resuspenso	em	PBS,	os	
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conteúdos	foram	transferidos	para	tubos	de	citometria	que	foram	armazenados	a	-20	oC	até	

a	sua	análise	no	Citômetro	de	fluxo	FACSCanto	II.	

3.2.7. Equipamentos	utilizados	nas	caracterizações	biológicas	

Imagens	das	células	em	cultura	foram	registradas	em	um	microscópio	ótico	invertido	

modelo	AxioObserver	Z1	da	Zeiss	 localizado	no	Edifício	de	Pesquisas	 II-EPM.	A	aquisição	e	

tratamento	das	imagens	foram	feitas	pelo	software	Axiovision	4.8	com	o	uso	de	uma	lente	

objetiva	 Plan	 Neofluar	 10x	 (0.3)	 e	 filtros	 de	 fluorescência	 -	 Jogo	 40	 (AMCA/FITC/TRITC)	 e	

Jogo	 49	 (DAPI)	 a	 partir	 de	 uma	 câmera	 de	 alta	 resolução	 (13	 megapixel/colorida)	 –	

AxiocamHRc.	

A	citometria	de	fluxo	foi	realizada	em	um	equipamento	BD	FACSCanto	II	localizado	no	

Edifício	de	Ciências	Biomédicas-EPM,	usando	uma	configuração	de	LASERs	4.2.2	e	adquirindo	

100	mil	eventos	por	amostra.	
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4. RESULTADOS	E	DISCUSSÕES		

4.1. Ensaios	Químicos	

4.1.1. Nanopartículas	de	Sílica	Mesoporosa	(NPSM)	

As	 NPSM	 foram	 sintetizadas	 conforme	 procedimento	 descrito	 por	 Möller	 e	

colaboradores.23,65	A	escolha	desse	procedimento	se	baseou	no	diâmetro	(entre	85-100	nm)	

e	no	formato	esférico	das	NPSM	descritas,	que	são	compatíveis	com	a	internalização	celular	

das	nanopartículas	pela	via	endocítica47.		

A	 primeira	 etapa	 no	 processo	 de	 formação	 das	 NPSM	 envolve	 a	 hidrólise	 (I)	 e	

condensação	(II)	 (Figura	7)	do	alcóxido	de	silício	TEOS	(Figura	6).	As	reações	acontecem	na	

presença	de	agregados	micelares	do	surfactante	CTA+,	que	atuam	como	direcionadores	da	

formação	 da	 estrutura	 e	molde	 para	 formação	 dos	 poros.	 A	 reação	 de	 hidrólise	 pode	 ser	

lenta	em	meio	aquoso,	por	isso	requer	aquecimento	e	um	catalisador,	que		neste	caso	é	uma	

base.	Com	o	intuito	de	controlar	a	velocidade	de	hidrólise	e	evitar	que	as	partículas	cresçam	

demais,	bases	mais	fortes	normalmente	utilizadas	foram	substituídas	por	TEA	,	que	atua	não	

só	como	catalisador,	mas	também	como	quelante	para	o	TEOS.54	

	

	
	

tetraetilortossilicato	(TEOS)	 trietanolamina	(TEA)	
Figura	6.	Estrutura	molecular	dos	reagentes	TEOS	e	TEA.	

	

	
Figura	7.	Esquema	das	reações	de	hidrólise	(I)	e	condensação	(II)	do	precursor	inorgânico	tetraetilortossilicato	

(TEOS).	
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Ao	final	desta	etapa,	as	nanopartículas	produzidas	apresentavam	poros	preenchidos	

com	o	surfactante.	O	CTA+	(Figura	8)	é	tóxico	para	células,	por	induzir	apoptose	e	provocar	

rompimento	da	membrana66–68.	Assim,	a	remoção	completa	do	CTA+	dos	poros	é	necessária,	

não	só	para	o	uso	dessas	cavidades	para	o	transporte	de	espécies	bioativas	de	interesse,	mas	

também	 para	 evitar	 um	 efeito	 de	 citotoxicidade	 agudo.	 A	 remoção	 do	 direcionador	

estrutural	pode	ser	feita	por	calcinação	em	atmosfera	de	ar	ou	extração	com	uma	solução,	

geralmente	uma	mistura	de	etanol	e	HCl	ou	uma	solução	de	cloreto	de	amônio	em	etanol.		

No	 processo	 de	 calcinação,	 a	 matéria	 orgânica	 é	 degradada	 termicamente	 em	

temperaturas	 elevadas,	 as	 quais	 também	 promovem	 reações	 de	 condensação	 entre	 os	

grupos	silanóis	internos	e	superficiais.	Tais	reações	resultam	na	agregação	irreversível23	das	

nanopartículas	 e	 também	em	um	esqueleto	 inorgânico	menos	 suscetível	 a	 degradação,	 já	

que	a	 reatividade	dos	grupos	 silanóis	a	hidrólise	é	maior	que	a	dos	grupos	 siloxano32,69.	A	

condensação	de	grupos	 silanóis	 também	compromete	a	eficiência	da	modificação	química	

superficial	 com	 agentes	 sililantes,	 por	 diminuir	 a	 densidade	 de	 grupos	 silanóis	 superficiais	

reativos.	 A	 modificação	 química	 superficial	 das	 NPSM	 é	 necessária	 para	 proporcionar	

interações	 favoráveis	 entre	 as	 nanopartículas	 e	 os	 ácidos	 nucleicos68.	 Como	 o	 contexto	

biológico	deste	trabalho	exige	que	as	nanopartículas	sejam	degradáveis,	capazes	de	interagir	

com	 ácidos	 nucleicos	 e	 também	 estejam	 dispersas	 em	 solução,	 a	 remoção	 do	 CTA+	 por	

extração	foi	considerada	mais	adequada.		

	
Figura	8.	Estrutura	molecular	do	surfactante	catiônico	hexadeciltrimetilamônio	(CTA+).		

	

O	 processo	 de	 remoção	 do	 molde	 foi	 acompanhado	 pela	 técnica	 de	 IV,	 já	 que	 as	

cadeias	carbônicas	do	surfactante	apresentam	ligações	C-H	cuja	vibração	de	estiramento	é	

bastante	ativa	no	 infravermelho,	produzindo	bandas	 intensas	 fora	da	 região	de	bandas	da	

matriz	 inorgânica.	A	Figura	9	apresenta	os	espectros	de	IV	da	mesofase	(CTA@NPSM)	e	do	

processo	 de	 extração	 depois	 de	 duas	 e	 quatros	 repetições.	 Nos	 espectros	 registrados	 é	

possível	 observar	 o	 desaparecimento	 gradual	 das	 bandas	 características	 do	 CTA+,	 que	

aparecem	destacadas	na	Figura	9	e	cuja	atribuição	é	mostrada	na	Tabela	223,70.	A	ausência	
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das	bandas	características	do	surfactante	após	o	processo	da	4a	extração	indica	a	completa	

remoção	do	direcionador	estrutural	dos	poros	das	nanopartículas	e	a	obtenção	das	NPSM.	

Tabela	2.	Atribuições	das	principais	bandas	do	CTA+	no	espectro	de	IV	das	CTA@NPSM.	

Atribuição	 Absorção	(cm-1)	
Estiramento	antissimétrico	C-H	 2930	
Estiramento	simétrico	C-H	 2850	
Deformação	angular	C-H	 1470	

Rocking	(-CH2-)n	 906	
Estiramento	C-N	 1230	

	

	
Figura	9.	Espectros	de	IV	das	CTA@NPSM	e	das	NPSM.	

	

A	 remoção	 do	 molde	 também	 foi	 confirmada	 pelas	 técnicas	 de	 DRX	 e	 ATG.	 Os	

difratogramas	de	 raios	 X	 das	 CTA@NPSM	e	NPSM	 são	mostrados	 na	 Figura	 10.	Ambos	os	

difratogramas	 apresentaram	 sinais	 similares,	 com	 apenas	 um	 pico	 de	 difração,	 que	 nas	

sílicas	 ordenadas	 com	 arranjo	 hexagonal	 produzidas	 pelo	 uso	 de	 agregados	 micelares	 de	

CTA+	 é	 atribuído	 como	 (100).	 A	 presença	 de	 um	 único	 pico	 de	 difração	 sugere	 que	 os	

mesoporos	da	estrutura	não	estão	bem	ordenados.	A	distância	interplanar	(d(100))	calculada	a	
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partir	 da	 equação	 de	 Bragg	 (Equação	 1)	 resultou	 em	 uma	 distância	 de	 40,2	 Å	 para	 as	

CTA@NPSM	 e	 43,3	 Å	 para	 as	 NPSM.	 Nas	 sílicas	 ordenadas	 com	 arranjo	 hexagonal	 essa	

distância	representa	o	valor	do	diâmetro	do	poro	somado	a	espessura	da	parede	inorgânica.		

	
𝑛𝜆 = 2𝑑 sen 𝜃,	λ(Cu)=1,542	Å		 Equação	1	

	

A	presença	do	surfactante	aleatoriamente	distribuído	ao	longo	dos	poros	aumenta	a	

frequência	 em	que	ocorre	 interferências	destrutivas	 entre	os	 feixes	de	 raios	 X	 espalhados	

pela	 nuvem	 eletrônica	 dos	 átomos,	 diminuindo	 o	 contraste	 eletrônico	 que	 existia	 entre	 a	

parede	 inorgânica	 densa	 e	 os	 poros	 vazios.	 Após	 a	 remoção	 do	 molde,	 o	 aumento	 da	

intensidade	do	pico	de	difração	das	NPSM	indica	o	aumento	do	contraste	eletrônico	entre	os	

poros,	agora	vazios,	e	a	estrutura	inorgânica	da	parede	de	sílica65.		

A	caracterização	estrutural	por	espalhamento	de	raios	X	em	região	de	baixo	ângulo	

(SAXS)	 não	 foi	 necessária	 neste	 estudo,	 pois	 o	 pico	 de	 difração	 de	 mesoestruturas	

produzidas	 com	 CTAB	 aparecem	 dentro	 do	 limite	 de	 detecção	 de	 equipamentos	

convencionais.		

	
Figura	10.	Difratogramas	de	raios	X	das	CTA@NPSM	e	NPSM.	
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A	curva	termogravimétrica	(TG)	das	NPSM	e	a	sua	derivada	(DTG)	são	mostradas	na	

Figura	11,	acompanhadas	das	curvas	de	monitoramento	da	liberação	de	H2O	e	CO2	feitas	por	

um	espectrômetro	de	massa	acoplado.	O	aquecimento	até	170o	C	ocasiona	a	 liberação	de	

moléculas	de	água	adsorvidas	na	estrutura	através	de	ligações	de	hidrogênio	com	os	grupos	

silanóis	terminais.	Acima	de	170	oC,	as	moléculas	de	água	 liberadas	são	produto	da	reação	

de	condensação	entre	tais	grupos	silanóis	internos	e	externos	e	representa	uma	perda	de	8,2	

%	da	massa	total.	A	curva	de	monitoramento	de	CO2	não	indica	a	liberação	dessa	molécula	

com	o	aquecimento,	o	que	comprova	a	completa	extração	do	molde	da	estrutura	de	sílica.	

	

	
Figura	11.	Curvas	da	análise	termogravimétrica	(TG	e	DTG)	e	curvas	de	liberação	de	H2O	e	CO2	das	NPSM.	

	
A	porosidade	das	NPSM	foi	avaliada	por	 isotermas	de	adsorção	e	dessorção	de	N2	e	

são	mostradas	na	Figura	12.	As	curvas	apresentam	um	perfil	tipo	IV,	que	é	compatível	com	

materiais	mesoporosos54.	A	área	superficial	determinada	usando	o	método	BET	 foi	de	766	

m2/g	 e	 o	 volume	de	poros	 determinado	 através	 do	método	de	BJH	 foi	 de	 0,93	 cm3/g71,72.	

Esses	parâmetros	 texturais	 também	confirmam	que	o	molde	 foi	 removido	dos	poros,	 cujo	

diâmetro	 	 é	 estimado	 em	 42	 Å,	 valor	 que	 corrobora	 com	 aqueles	 calculados	 através	 dos	

resultados	de	DRX	e	se	aproxima	ao	tamanho	das	micelas	de	CTA+.	
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Figura	12.	Isotermas	de	adsorção	e	dessorção	de	N2	das	NPSM.	

	
As	 imagens	 de	 MET	 das	 NPSM	 produzidas	 são	 mostradas	 na	 Figura	 13,	 na	 qual	 é	

possível	observar	a	presença	de	nanopartículas	de	formato	esférico,	com	tamanho	médio	ao	

redor	 de	 90	 nm.	 Os	 poros	 observados	 apresentam	 distribuição	 radial	 ao	 longo	 das	

nanopartículas	(Figura	13a).	A	tentativa	de	registrar	 imagens	mais	ampliadas	do	arranjo	de	

poros	 ocasionou	 o	 colapso	 da	 estrutura	 mesoporosa,	 como	 mostrado	 na	 Figura	 13b.	 Tal	

observação	advém	do	aquecimento	causado	pelo	feixe	de	elétrons	de	alta	energia	focalizado	

na	partícula73.	

	 	
A	 B	

Figura	13.	Imagens	de	MET	das	NPSM	em	diferentes	ampliações.	

A	estrutura	inorgânica	das	paredes	da	NPSM	é	formada,	principalmente,	por	ligações	

Si-O-Si	e	Si-OH	que	são	ativas	no	 IV	produzindo	bandas	 intensas	como	mostrado	na	Figura	

14,	as	quais	são	atribuídas	na	Tabela	3.		
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Tabela	3.	Atribuições	das	principais	bandas	do	esqueleto	inorgânico.	

Atribuição	 Absorção	(cm-1)	
Estiramento	O-H	 3600-3200	

Deformação	angular	O-H	 1630	
Deformação	angular	Si─OH	 948	

Estiramento	Si-O-Si	 1093	e	1238	
Deformação	angular	Si-O-Si	 797	

Rocking	Si-O-Si	 464	
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Figura	14.	Espectro	de	IV	das	NPSM.	

Os	grupos	silanóis	presentes	na	superfície	das	partículas	(Figura	15),	apresentam	pKa	

≈	5,5,	o	que	confere	carga	negativa	as	NPSM	quando	dispersas	em	solução	aquosa	ou	fluídos	

biológicos,	 com	 pH	 próximo	 a	 neutralidade.	 Tal	 carga	 impede	 o	 estabelecimento	 de	

interações	favoráveis	com	pDNA,	que	também	apresenta	carga	negativa	devido	a	presença	

de	 grupos	 fosfato	 ionizados	 na	 estrutura	 dos	 nucleotídeos.	Nesse	 contexto,	 a	 inserção	 de	

grupos	funcionais	superficiais	que	produzam	cargas	positivas	em	pH	fisiológico	é	mandatório	

para	estabelecer	 interações	eletrostáticas	 favoráveis	 com	as	moléculas	de	pDNA.	Por	essa	

razão,	NPSM	foram	modificadas	com	alquissilanos	que	continham	grupos	amino	na	estrutura	

da	molécula.		
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Figura	15.	Esquema	da	química	de	superfície	das	NPSM.	

	

4.1.2. Nanopartículas	quimicamente	modificadas	com	grupos	amino	(NPSM-NXH2)	

As	nanopartículas	quimicamente	modificadas	foram	preparadas	pelo	método	de	pós-

funcionalização,	 no	 qual	 uma	 reação	 de	 condensação	 ocorre	 entre	 o	 agente	 sililante	

contendo	o	grupo	funcional	desejado	e	os	grupos	silanóis	superficiais	das	NPSM	(Figura	16).		

	

Grupo	funcional	 R1	 R2	

-NH2	 -CH2-CH3	 H	

-NNH2	 -CH3	 -CH2-CH2-NH2	

-NNNH2	 -CH3	 -CH2-CH2-NH-CH2-CH2-NH2	

	
Figura	16.	Reação	de	condensação	entre	os	grupos	silanóis	e	os	agentes	sililantes.	

	

As	nanopartículas	modificadas	foram	caracterizadas	por	DRX	e	os	difratogramas	são	

mostrados	 na	 Figura	 17.	 Os	 picos	 foram	 similares	 aos	 observados	 para	 as	 NPSM,	 o	 que	

sugere	a	preservação	do	arranjo	estrutural	dos	mesoporos	pela	pós-funcionalização,	como	

era	esperado.	A	diminuição	da	intensidade	do	pico	(100)	frente	ao	aumento	do	tamanho	da	

cadeia	 do	 grupo	 funcional	 é	 consequência	 da	 presença	 de	 grupos	 funcionais	 internos	 aos	
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poros,	 que	 atenuam	 o	 contraste	 eletrônico	 com	 as	 paredes	 inorgânicas,	 como	 discutido	

anteriormente.		

	
Figura	17.	Difratogramas	de	raios	X	das	NPSM,	NPSM-NH2,	NPSM-NNH2	e	NPSM-NNNH2.	

	

As	 imagens	 de	 MET	 mostradas	 na	 Figura	 18	 revelam	 que	 as	 nanopartículas	 pós-

funcionalizadas	mantém	o	 formato	 esférico,	 tamanho	médio	 de	 90	 nm	 e	 aspecto	 poroso,	

porém	apareceram	mais	agregadas.	

	 	
Figura	18.	Imagens	registradas	por	MET	das	NPSM-NNNH2.	
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A	modificação	química	também	foi	avaliada	por	espectroscopia	no	 IV.	Os	espectros	

registrados	 das	 NPSM-NxH2	são	mostrados	 na	 Figura	 20,	 junto	 com	 o	 espectro	 das	 NPSM	

para	facilitar	a	comparação.	O	aparecimento	de	bandas	referentes	a	vibração	das	ligações	C-

H	e	N-H	confirmam	a	obtenção	de	nanopartículas	funcionalizadas	com	os	grupos	funcionais	

propostos	 (Figura	19).	A	 região	das	principais	bandas	aparecem	destacadas	na	Figura	20	e	

atribuídas	na	Tabela	4.	A	banda	com	máximo	ao	redor	de	3450	cm-1	no	espectro	das	NPSM	é	

atribuída	 ao	 estiramento	 das	 ligações	O-H	 dos	 grupos	 silanóis	 superficiais.	 O	 alargamento	

desta	banda	nos	espectros	das	NPSM-NXH2	é	resultado	da	combinação	entre	os	estiramentos	

das	ligações	O-H	e	N-H.	

	
Figura	19.	Esquema	da	química	de	superfície	das	NPSM-	NPSM-NxH2.	

	

Tabela	4.	Atribuições	das	bandas	dos	grupos	funcionais	no	espectro	de	IV	das	NPSM-NxH2.	

Atribuição	 Absorção	(cm-1)	
Estiramento	N-Hsecundária	 3290	

Estiramento	antissimétrico	C-H	 2930	
Estiramento	simétrico	C-H	 2870	
Deformação	N-Hsecundária	 1560	

Deformação	angular	C-Hmetil	 1470	
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Figura	20.	Espectros	de	IV	das	NPSM-NxH2.	

	

A	análise	elementar	de	CHN	de	NPSM-NxH2	sintetizadas	em	outros	estudos	do	grupo	

de	 pesquisa	 do	 Prof.	 Dr.	Marcos	 Augusto	 Bizeto	 indicaram	que	 os	 grupos	 funcionais	NH2,	

NNH2	 e	 NNNH2	 estão	 presentes	 em	 uma	 concentração	 de	 4,1,	 3,3	 e	 2,8	 mmol/g,	

respectivamente,	 na	 superfície	 das	 nanopartículas.	 Uma	 diminuição	 da	 concentração	 é	

esperada	 com	 o	 aumento	 da	 cadeia	 devido	 ao	 impedimento	 estérico	 entre	 os	 grupos	

funcionais	na	superfície.	

4.1.3. Nanopartículas	 impregnadas	 com	 cloroquina	 e	 pós-funcionalizadas	 com	

NNNH2	

Geralmente,	 nanopartículas	 adentram	 as	 células	 pela	 via	 endocítica,	 que	 é	

responsável	 pela	 internalização	 de	 macromoléculas.	 Neste	 processo,	 interações	 atrativas	

entre	as	nanopartículas	e	a	membrana	plasmática	promovem	a	curvatura	da	membrana	e	

originam	vesículas,	 chamadas	endossomos,	que	 trafegam	pelo	 citosol	 até	 compartimentos	

subcelulares47.	No	caso	de	cargas	inespecíficas,	como	as	nanopartículas	ou	seus	complexos,	

os	endossomos	são	direcionados	para	os	 lisossomos,	organelas	 responsáveis	pela	digestão	

celular,	ou	redirecionados	para	o	meio	extracelular74.	O	aprisionamento	endossomal	é	uma	

barreira	para	eficiência	dos	sistemas	de	entrega	gênica,	 já	que	impede	a	entrega	de	ácidos	
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nucleicos	 no	 citosol	 e	 por	 conseguinte	 no	 núcleo.	 Ademais,	 os	 endossomos	 oferecem	 um	

ambiente	 degradativo	 que	 compromete	 a	 integridade	 dos	 ácidos	 nucleicos	 carregados,	 os	

quais	mesmo	se	entregues,	não	são	capazes	de	expressar	os	genes	terapêuticos47,48.		

O	 uso	 de	 inibidores	 da	 acidificação	 endossomal,	 como	 a	 cloroquina,	 é	 uma	

alternativa	para	aumentar	a	eficiência	de	 transfecção	dos	 complexos.	A	 cloroquina	 (Figura	

21a)	é	uma	base	fraca,	com	pKa	entre	8,4	e	10,775,	capaz	de	neutralizar	prótons	e	aumentar	

o	 pH	 no	 interior	 dos	 endossomos,	 o	 que	 por	 si	 só	 já	 inibe	 a	 ação	 de	 enzimas	

degradativas49,74,76.	 Afim	 de	 manter	 o	 pH	 endossomal	 entre	 5.5	 e	 547,	 as	 H+	 ATPases	

presentes	 na	 membrana	 endossomal	 bombeiam	 prótons	 do	 citosol	 para	 o	 interior	 do	

endossomo,	os	quais	são	acompanhados	de	íons	cloreto,	aumentando	a	concentração	iônica	

neste	compartimento	e	levando	a	um	desequilíbrio	osmótico.	Para	contornar	esta	situação,	

canais	 na	 membrana	 endossomal	 promovem	 a	 entrada	 de	 moléculas	 de	 água,	 que	

ocasionam	 o	 inchaço	 e	 posterior	 ruptura	 do	 endossomo,	 antes	 da	 sua	 fusão	 com	 o	

lisossomo49,	promovendo	o	escape	endossomal	dos	complexos.		

Ademais,	 a	 cloroquina	 é	 capaz	 de	 interagir	 com	 as	 bases	 do	 pDNA	 através	 da	 sua	

porção	quinoléica	e	com	os	grupos	fosfato	aniônicos	dos	nucleotídeos	através	da	sua	cadeia	

lateral,	que	está	protonada	em	pH	fisiológico	(Figura	21b).	Tais	interações	desestabilizam	o	

complexo	com	as	nanopartículas,	o	que	favorece	a	liberação	do	pDNA.	A	CLQ	altera	o	caráter	

físico-químico	 do	 pDNA	 liberado	 (carga	 e	 conformação),	 o	 que	 pode	 interferir	 no	 seu	

processamento	 intracelular	 e	 velocidade	 de	 degradação48	 e	 favorecer	 a	 chegada	 de	

fragmentos	aptos	para	expressão	no	núcleo.	

A	 B	

Figura	21.	Estrutura	molecular	da	cloroquina	neutra	(A)	e	protonada	(B).	

	

As	 doses	 de	 cloroquina	 necessárias	 para	melhorar	 os	 resultados	 de	 transfecção	 in	

vitro	 são	 seguras,	no	entanto	o	 seu	uso	 in	 vivo	envolve	doses	 tóxicas52.	Nesse	contexto,	o	

carregamento	 de	 cloroquina	 nos	 poros	 das	 NPSM	 pode	 possibilitar	 a	 sua	 liberação	 alvo-
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específica	 e	 controlada	 junto	 com	 o	 plasmídeo	 pEGFP-N3	 (4729	 pb)77,	 já	 os	 poros	 que	

permanecem	vazios	após	a	formação	dos	complexos41.		

O	processo	de	impregnação	levou	a	incorporação	de	100	mg	de	cloroquina	nos	poros	

de	cada	1	grama	de	NPSM.	A	efetividade	desse	processo	 foi	avaliada	por	 IV.	Os	espectros	

registrados	da	CLQ	e	da	CLQ@NPSM	são	mostrados	na	Figura	22,	onde	as	principais	bandas	

de	absorção	das	ligações	presentes	na	molécula	de	cloroquina	estão	destacadas	e	atribuídas	

na	 Tabela	 570.	 As	 bandas	 observadas	 em	ambos	os	 espectros	 foram	destacadas	 em	 linhas	

pontilhadas,	 já	 aquelas	 encobertas	 pelas	 intensas	 bandas	 do	 esqueleto	 inorgânico,	 estão	

destacadas	em	cinza	e	sugerem	a	presença	de	CLQ	no	interior	dos	poros.	

	

Tabela	5.	Atribuições	das	bandas	de	absorção	da	CLQ	no	espectro	de	IV	da	CLQ	e	das	CLQ@NPSM.	

Atribuição	 Absorção	(cm-1)	
Estiramento	simétrico	C-H	 2970	

Estiramento	antisimétrico	C-H	 2900	
Estiramento	C=Caromático	 1610	

Deformação	angular	C-Hmetil	 1470	
Estiramento	C-Nsecundária	 1136	

Estiramento	C-Cl	 763	
	

	
Figura	22.	Espectros	de	IV	da	CLQ	e	CLQ@NPSM.	
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As	CLQ@NPSM	foram	modificadas	com	o	grupo	NNNH2	para	permitir	a	sua	interação	

com	o	pDNA.	A	pós-funcionalização	 foi	conduzida	depois	do	carregamento	das	NPSM	com	

CLQ,	já	que	a	presença	de	grupos	funcionais	no	interior	dos	poros	ofereceria	 impedimento	

estérico	 a	 entrada	 de	moléculas	 do	 fármaco52.	 Além	disso,	 a	 CLQ	 é	 insolúvel	 em	 tolueno,	

solvente	 usado	 nesta	 reação,	 o	 que	 garante	 a	 funcionalização	 da	 superfície	 externa	 das	

nanopartículas	 sem	 que	 haja	 perda	 por	 dissolução	 da	 CLQ	 carregada	 nos	 poros.	 As	

CLQ@NPSM-NNNH2	também	foram	caracterizadas	por	IV	e	o	espectro	registrado	é	mostrado	

na	 Figura	 23,	 na	 qual	 também	 foi	 incluído	 o	 espectro	 registrado	 das	 CLQ@NPSM,	 para	

facilitar	a	comparação.	As	ligações	compartilhadas	pela	molécula	de	CLQ	e	a	cadeia	do	grupo	

funcional	 apresentaram	 bandas	 de	 absorção	 mais	 intensas	 no	 espectro	 de	 IV	 das	

CLQ@NPSM-NNNH2	e	aparecem	destacadas	na	Figura	23	e	atribuídas	na	Tabela	670.		

	
Tabela	6.	Atribuições	das	bandas	de	absorção	da	CLQ	e	do	grupo	funcional	no	espectro	de	IV	das	CLQ@NPSM-

NNNH2.	

Atribuição	 Absorção	(cm-1)	
Estiramento	N-Hsecundária	 3290	

Estiramento	antissimétrico	C-H	 2930	
Estiramento	simétrico	C-H	 2870	
Deformação	N-Hsecundária	 1560	

Deformação	angular	C-Hmetil	 1470	
	

	
Figura	23.	Espectros	de	IV	das	CLQ@NPSM	e	CLQ@NPSM-NNNH2.	
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4.1.4. Propriedades	das	nanopartículas	em	dispersão	aquosa	

As	 nanopartículas	 produzidas	 foram	 utilizadas	 em	meio	 aquoso	 para	 interagir	 com	

pDNA	e	atuar	na	 transfecção	do	material	 genético.	Por	 isso,	parâmetros	 como	 tamanho	e	

carga	foram	investigados	pelas	técnicas	de	EDL	e	potencial	Zeta,	respectivamente,	utilizando	

dispersões	com	concentração	de	0,2	mg/mL	feitas	nos	meios	usados	nos	ensaios	biológicos,	

sendo	que	esta	concentração	equivale	a	concentração	máxima	usada	nos	poços	dos	ensaios	

de	 transfecção	 celular.	 As	 medidas	 de	 ambas	 as	 técnicas	 foram	 feitas	 em	 triplicata.	 Os	

valores	 de	 potencial	 Zeta	 apresentados	 correspondem	 a	 média	 daqueles	 adquiridos	 e	 as	

curvas	correspondem	a	uma	daquelas	adquiridas.		

4.1.4.1. Potencial	Zeta	

As	medidas	de	potencial	Zeta	indicam	o	potencial	no	plano	de	cisalhamento,	que	foi	

interpretado	como	uma	estimativa	da	carga	superficial	das	nanopartículas78.	As	medidas	de	

potencial	Zeta	das	NPSM	dispersas	em	H2ODI	indicaram	-20,3	mV,	como	esperado,	já	que	no	

pH	 ≅	 5,0	 da	 H2ODI	 os	 grupos	 silanóis	 aparecem	 desprotonados.	 Inicialmente,	 as	

nanopartículas	 pós-funcionalizadas	 com	 os	 grupos	 –NH2,	 –NNH2	 e	 –NNNH2	 apresentaram	

potencial	Zeta	de	-3,4±0,5,	+8,1±0,5	e	+22,9±1,0	mV,	respectivamente,	quando	dispersas	em	

H2ODI.	 A	 carga	 negativa	 observada	 para	 as	 NPSM-NH2	 advém	 da	 facilidade	 de	 aminas	

primárias	em	reagir	com	as	moléculas	de	CO2	atmosférico	formando	carbamato	de	amônio	e	

depois	 ácido	 carbâmico79,	 que	 aparece	 desprotonado	 em	 solução	 aquosa.	 As	 demais	

nanopartículas	apresentam	também	aminas	secundárias,	que	não	são	tão	reativas	quanto	as	

primárias,	 sendo	 responsáveis	 pela	 carga	 positiva.	 Os	 grupos	 funcionais	 iniciais	 foram	

restaurados	 pelo	 aquecimento	 das	 amostras	 em	 pó	 a	 80	 oC	 overnight	 e	 foram	mantidos	

através	do	armazenamento	hermético.	As	medidas	de	potencial	Zeta	foram	repetidas	com	as	

nanopartículas	 tratadas	 e	 foram	 obtidos	 valores	 de	 +22,4±7,0,	 +12,6±7,4,	 +31,3±18,7	 e	

+29,5±0,6	 mV	 para	 as	 NPSM–NH2,	 NPSM–NNH2,	 NPSM–NNNH2	 e	 CLQ@NPSM-NNNH2,	

respectivamente,	 que	 confirmam	 a	 liberação	 das	 moléculas	 de	 CO2	 sequestradas	 pelos	

grupos	 (Figura	 24).	 As	 medidas	 de	 potencial	 Zeta	 corroboram	 com	 os	 resultados	 de	

espectroscopia	no	 IV	e	 sugerem	o	êxito	da	modificação	química	 superficial	 com	os	grupos	

funcionais	propostos.	Além	disso,	os	valores	semelhantes	entre	as	CLQ@NPSM-NNNH2	e	as	

NPSM-NNNH2	sugerem	a	presença	de	CLQ	dentro	do	poros,	indicando	que	o	carregamento	
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deste	 fármaco	 não	 interferiu	 na	 pós-funcionalização	 da	 superfície	 e	 que	 este	 permanece	

confinado	no	interior	dos	poros	frente	a	dispersão	das	nanopartículas	em	H2ODI.	

Vale	 ressaltar	 que	 os	 valores	 de	 potencial	 Zeta	 apresentados	 para	 as	 NPSM-NxH2	

correspondem	 a	 média	 dos	 valores	 adquiridos	 em	 triplicata,	 em	 três	 medidas	

independentes,	 enquanto	 aquele	 apresentado	 para	 as	 CLQ@NPSM-NNNH2	 corresponde	 a	

média	 apenas	 da	 triplicata	 de	 uma,	 única,	medida.	 Esta	 divergência	 na	 interpretação	 dos	

dados	justifica	a	variação	observada	entre	o	desvio	padrão	de	tais	amostras.	

	

	
Figura	24.	Medidas	de	Potencial	Zeta	das	NPSM	antes	e	depois	da	pós-funcionalização.	

	

As	NPSM-NxH2	precisavam	ser	estéreis	para	o	seu	uso	em	cultura	de	células.	Por	essa	

razão,	 as	 nanopartículas	 dispersas	 em	 H2ODI	 foram	 esterilizadas	 a	 vapor	 e	 medidas	 de	

potencial	Zeta	foram	feitas	para	investigar	o	impacto	deste	tratamento	na	carga	superficial.	

A	 média	 dos	 valores	 de	 potencial	 Zeta	 obtidos	 para	 as	 NPSM-NxH2	 e	 NPSM-NxH2	

autoclavadas	adquiridos	em	triplicata	em	uma	mesma	medida	são	mostrados	na	Figura	25.	A	

esterilização	a	vapor	consiste	em	um	ciclo	de	aquecimento	a	pressão	reduzida	que	eleva	a	

temperatura	entre	121	e	134	 oC	por	 30	minutos,	 o	que	é	 suficiente	para	destruir	 agentes	

patógenos.	 Ao	 considerar	 a	 barra	 de	 erro	 das	 medidas,	 apenas	 as	 NPSM-NNNH2	 foram	
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facilidade	 dos	 grupos	 amino	 em	 reagirem	 entre	 si	 e	 com	 a	 água.	 Outro	 método	 de	

esterilização	 bastante	 comum	 é	 a	 filtração	 em	 membrana	 com	 poros	 de	 0,22	 µm.	 No	

entanto,	 este	método	 foi	 descartado	 devido	 à	 tendência	 a	 agregação	 das	 nanopartículas,	

que	 impediria	 o	 controle	da	 concentração	depois	 do	 tratamento.	 Portanto,	 a	 esterilização	

por	autoclavagem	foi	mantida	para	as	dispersões	aquosas	das	NPSM-NxH2.	Já	as	dispersões	

aquosas	 de	 CLQ@NPSM-NNNH2	 não	 foram	 autoclavadas	 antes	 do	 seu	 uso	 em	 cultura	 de	

células,	visto	que	a	CLQ	é	altamente	solúvel	em	água	e	o	tratamento	ocasionaria	a	liberação	

prematura	do	fármaco.		

	

	
Figura	25.	Medidas	de	potencial	Zeta	das	NPSM-NxH2	autoclavadas	em	H2ODI.	

	
Outro	aspecto	necessário	para	o	uso	das	nanopartículas	em	cultura	de	células	é	a	sua	

dispersão	em	soluções	tampão	ou	meios	de	cultura,	que	alteram	as	propriedades	coloidais	
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NPSM-NxH2	dispersas	em	PBS,	TE	e	TAE	e	nos	meios	de	cultura	DMEM	e	DMEMc	foram	feitas	

e	 os	 valores	 obtidos	 são	mostrados	 na	 Figura	 27,	 onde	 também	 estão	 os	 valores	 obtidos	

apenas	para	os	solventes	TAE,	DMEM	e	DMEMc.		
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A	composição	dos	meios	usados	está	apresentada	na	Tabela	7.	Nas	soluções	tampão	

PBS,	 TE	 e	 TAE	 (Figura	 26)	 estão	 presentes	 sais	 em	 diferentes	 concentrações.	 No	meio	 de	

cultura	DMEM,	sais	estão	acompanhadas	de	vitaminas,	aminoácidos,	açúcares	e	no	caso	do	

DMEMc,	proteínas.	O	uso	de	dispersantes	contendo	eletrólitos	 fortes	 (íons,	aminoácidos	e	

proteínas)	 permite	 que	 as	 espécies	 iônicas	 substituam	 a	 água	 na	 região	 de	 interface,	

aumentando	a	densidade	de	carga	superficial,	o	que	atenua	a	área	efetiva	de	carga	positiva	

das	 nanopartículas.	 Tal	 fenômeno	 justifica	 a	 redução	 dos	 valores	 de	 potencial	 Zeta	 das	

nanopartículas	 quando	 dispersas	 nos	 diferentes	 meios78,83.	 O	 pH	 do	 dispersante	 também	

impacta	 a	 densidade	 de	 carga	 superficial,	 já	 que	 varia	 o	 equilíbrio	 de	 protonação	 e	

desprotonação	 dos	 grupos	 amino.	 Assim,	 variações	 tanto	 na	 força	 iônica	 quanto	 no	 pH	

justificam	 diferentes	 valores	 de	 carga	 para	 os	 diferentes	meios83.	 No	 caso	 do	 DMEMc,	 as	

proteínas	 interagem	com	a	superfície	das	nanopartículas,	por	 isso	as	medidas	de	potencial	

Zeta	neste	meio	refletem	a	carga	negativa	das	proteínas	presentes	no	soro	fetal	bovino80.	

	

Tabela	7.	Especificação	da	composição	dos	meios	usados	nas	medidas	de	potencial	Zeta.	

Dispersante	 Composição	 pH	

PBS(Phosphate	Buffered	Saline)	 137	mM	NaCl,	2,7	mM	KCl,	10	mM	Na2HPO4	e	1,8	
mM	KH2PO4	

7,4	

Tris-EDTA	(TE)	 10	mM	Tris-HCl	e	0,1	mM	EDTA	 8,0	

Tris-Acetato-EDTA	(TAE)	 40	mM	Tris-HCl,	1	mM	EDTA,	20	mM	ácido	acético	
glacial	 8,0	

DMEM	
CaCl2,	Fe(NO3)3,	MgSO4,	KCl,	NaCl,	NaHCO3,	NaH2PO4,	

aminoácidos,	vitaminas,	D-Glicose	e	Fenol	de	
Vermelho	sal	sódico	

7,2	

DMEMcompleto	(DMEMc)	 DMEM,	antibiótico,	Glutamina	(aminoácido)	e	
proteínas.	 7,2	

	

	 	
Tris•Cl	+	EDTA	 Tris•Cl	+	Acetato	+	EDTA	

Figura	26.	Estrutura	molecular	dos	componentes	dos	tampões	TE	e	TAE.	

As	medidas	de	potencial	 Zeta	das	nanopartículas	dispersas	em	DMEM	 foram	 feitas	

com	alíquotas	deste	meio	de	cultura	em	uso	e	em	estoque	(fresco).	As	medidas	com	DMEM	

em	uso	resultaram	em	valores	de	potencial	Zeta	negativos,	todos	em	torno	de	-15,	como	o	

observado	 para	 o	 solvente.	 Já	 as	 medidas	 com	 DMEM	 fresco	 resultaram	 em	 valores	
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positivos,	 variantes	entre	 as	 amostras,	 como	esperado.	O	uso	do	meio	de	 cultura	envolve	

ciclos	de	aquecimento	e	resfriamento,	que	podem	ocasionar	a	precipitação	de	sais	de	cálcio	

e	o	aparecimento	de	partículas	inorgânicas,	que	também	podem	ser	registradas	nas	medidas	

de	potencial	 Zeta.	Ademais,	 o	 uso	 contínuo	 aumenta	 a	 exposição	 ao	 ar,	 o	 que	 favorece	 a	

oxidação	de	metais	e	a	mudança	de	ligantes	dos	complexos	nos	quais	estes	estão	envolvidos,	

alterando	levemente	a	cor.	Tais	transformações	químicas	dos	componentes	do	meio	podem	

justificar	a	diferença	entre	os	resultados	obtidos	com	DMEM	em	uso	e	em	estoque.	

Dentre	os	meios,	as	nanopartículas	dispersas	em	H2ODI,	TAE	e	DMEM	apresentaram	

maior	carga	superficial,	que	é	desejada	para	interações	eletrostáticas	com	o	pDNA.	Como	a	

cultura	de	células	é	feita	em	DMEM,	este	meio	foi	escolhido	para	ser	avaliado	junto	com	a	

H2ODI	nos	ensaios	de	transfecção	celular.	

	

	
Figura	27.	Potencial	Zeta	das	NPSM-NxH2	em	diferentes	meios.	

	
Assim,	 as	 NPSM-NxH2	 foram	 autoclavadas	 ainda	 dispersas	 em	 H2ODI	 e	 DMEM	 2x	

concentrado	foi	usado	para	diluir	as	amostras	para	os	ensaios	de	transfecção.	As	medidas	de	

potencial	Zeta	das	NPSM-NxH2	autoclavadas	em	DMEM	foram	feitas	para	investigar	a	cargas	

das	 nanopartículas	 que	 de	 fato	 entrariam	 em	 contato	 com	 o	 pDNA	 e	 são	 mostrados	 na	

Figura	28.	Como	esperado,	 a	 carga	 superficial	 das	nanopartículas	 foi	 novamente	 reduzida,	
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desta	vez	pelas	espécies	iônicas	presentes	na	composição	do	DMEM,	como	observado	para	

as	NPSM-NxH2	não	autoclavadas.	Visto	que	uma	carga	superficial	positiva	entre	+5	e	+30	mV	

é	 necessária	 para	 assegurar	 a	 encapsulação	 e	 entrega	 de	 DNA84,	 a	 capacidade	 de	

complexação	 e	 por	 conseguinte	 de	 transfecção	 das	 nanopartículas	 foi	 possivelmente	

impactada	 pelas	 condições	 experimentais	 em	 cultura	 de	 células,	 ou	 seja,	 a	 esterilização	 a	

vapor	e	dispersão	em	meio	de	cultura.	As	CLQ@NPSM-NNNH2	foram	de	+29,5±0,6	mV	em	

H2ODI	para	+10,9±1,0	mV	em	DMEM,	uma	variação	decorrente	apenas	da	sua	dispersão	em	

meio	de	cultura.	

	

	
Figura	28.	Medidas	de	potencial	Zeta	das	NPSM-NxH2	autoclavadas	em	DMEM.	

	

4.1.4.2. Espalhamento	Dinâmico	de	Luz		

O	 tamanho	 hidrodinâmico	 das	 nanopartículas	 foi	 investigado	 por	 EDL	 a	 partir	 da	

aquisição	de	distribuições	de	tamanho	em	função	da	intensidade	de	luz	espalhada.	A	Figura	

29		mostra	as	curvas	registrada	para	as	NPSM	em	H2ODI	antes	e	depois	da	sua	filtração	em	

membrana	porosa	0,22	µm.	Na	curva	das	NPSM	estão	presentes	populações	com	tamanho	

hidrodinâmico	de	350	e	1700	nm	 (Tabela	8).	A	medida	 foi	 repetida	depois	 da	 filtração	da	
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dispersão	 com	 membrana	 porosa	 de	 220	 nm	 e	 foram	 observadas	 populações	 de	

nanopartículas	com	tamanho	hidrodinâmico	de	75	e	330	nm	(Tabela	9),	o	que	sugere	que	as	

nanopartículas	tendem	rapidamente	a	agregar	quando	em	solução	aquosa.	Tal	tendência	é	

atribuída	 a	 baixa	 carga	 das	 nanopartículas,	 -20,3	 mV,	 que	 proporciona	 mínima	 repulsão	

eletrostática	e	favorece	a	formação	de	aglomerados78.		

	
Tabela	8.	Tamanhos	hidrodinâmicos	médios	obtidos	para	as	NPSM	dispersas	em	H2ODI.	

Amostra	 PdI	 Média	Pico#1	
(d.nm)	

Média	Pico#2	
(d.nm)	

Média	Pico#3		
(d.nm)	

NPSM	 0,462	 1716	 381,1	 ND	
NPSM	(0,22	µm)	 0,375	 327,3	 75,2	 ND	
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Figura	29.	Curvas	de	distribuição	de	tamanho	hidrodinâmicos	das	NPSM	em	H2ODI.	

	
Além	de	possibilitar	interações	eletrostáticas	com	o	pDNA,	a	modificação	química	da	

superfície	das	nanopartículas	 também	é	uma	alternativa	para	aumentar	a	 sua	estabilidade	

coloidal.	 As	 curvas	 registradas	 para	 as	NPSM-NxH2	 em	H2ODI	 são	mostradas	 na	 Figura	 30.	

Não	foram	observadas	populações	com	tamanho	hidrodinâmico	menor	que	100	nm	(Tabela	

9).	A	presença	de	grupos	amino-funcionais	proporcionou	carga	superficial	positiva,	porém,	

não	 altas	 o	 suficiente	 para	 contribuir	 consideravelmente	 com	 forças	 repulsivas	 entre	 as	

partículas	e	evitar	a	formação	de	aglomerados78.	
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Tabela	9.	Tamanhos	hidrodinâmicos	médios	obtidos	para	as	NPSM-NxH2	dispersas	em	0,2	mg/mL	de	H2ODI.	

Amostra	 PdI	 Média	Pico#1	
(d.nm)	

Média	Pico#2	
(d.nm)	

Média	Pico#3		
(d.nm)	

NPSM-NH2	 0,477	 1528	 ND	 ND	
NPSM-NNH2	 0,455	 181,8	 643,2	 ND	
NPSM-NNNH2	 0,553	 743,4	 207,7	 ND	

	

	
Figura	30.	Curvas	de	distribuição	de	tamanho	hidrodinâmicos	das	NPSM-NxH2	em	H2ODI.	

	

A	 carga	 superficial	 das	 nanopartículas	 amino-funcionalizadas	 sofreu	 alterações	

significativas	pela	dispersão	em	meio	de	 cultura	e	pela	 autoclavagem,	no	 caso	das	NPSM-

NNNH2.	Tendo	em	vista	que	a	carga	superficial	é	um	fator	determinante	para	estabilidade	

coloidal	 das	 nanopartículas,	 curvas	 de	 distribuição	 de	 tamanho	 hidrodinâmico	 das	 NPSM-

NxH2	autoclavadas	dispersas	em	DMEM	foram	registradas	e	são	mostradas	na	Figura	31.	As	

populações	 observadas	 estão	 discriminadas	 na	 Tabela	 10	 e	 confirmam	 que	 a	 redução	 da	

carga	pelas	condições	experimentais	em	cultura	de	células	favoreceu	uma	maior	agregação	

das	nanopartículas.	
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Tabela	10.	Tamanhos	hidrodinâmicos	médios	obtidos	para	as	NPSM-NxH2	autoclavadas	dispersas	em	0,1	mg/mL	

de	DMEM.	

Amostra	 PdI	 Média	Pico#1	
(d.nm)	

Média	Pico#2	
(d.nm)	

Média	Pico#3	
(d.nm)	

NPSM-NH2	 0,594	 1071	 5270	 ND	
NPSM-NNH2	 0,477	 1521	 ND	 ND	
NPSM-NNNH2	 0,636	 877	 ND	 ND	
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Figura	31.	Curvas	de	distribuição	de	tamanho	hidrodinâmicos	das	NPSM-NxH2	autoclavadas	em	DMEM.	

	
Vale	 ressaltar	 que	 a	 intensidade	 dos	 sinais	 está	 relacionada	 com	 o	 poder	 de	

espalhamento	de	 luz	 das	 partículas,	 o	 que	 favorece	 a	 observação	de	 agregados	 e	 limita	 a	

observação	de	nanopartículas	discretas,	que	possuem	baixo	poder	de	espalhamento	de	luz.	

O	 registro	de	distribuições	de	 tamanho	em	 função	do	número	de	partículas	mitigaria	este	

obstáculo,	 porém	 o	 índice	 de	 refração	 e	 a	 absortividade	 das	 NPSM	 não	 são	 valores	

disponíveis	na	literatura	e	a	sua	determinação	não	é	trivial.	

	

4.1.5. Avaliação	da	formação	dos	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	

4.1.5.1. Amplificação	do	plasmídeo	pEGFP-N3	

Os	ensaios	de	transfecção	envolveram	o	plasmídeo	comercial	pEGFP-N3,	contendo	o	

gene	da	proteína	verde	fluorescente	(green	fluorescent	protein,	GFP).		
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A	amplificação	deste	plasmídeo	ocorreu	através	de	bactérias	E.	Coli	DH5α	contendo	

genes	 de	 resistência	 contra	 os	 antibióticos	 canamicina	 e	 neomicina,	 o	 que	 proporcionou	

apenas	o	 crescimento	de	bactérias	 transformadas	 com	o	plasmídeo	de	 interesse	em	meio	

Luria-Bertani	 (LB)	 contendo	 canamicina.	 No	 pré-inóculo,	 2	 colônias	 de	 bactérias	

transformadas	presentes	na	placa	de	cultura	foram	expandidas	e	tiveram	o	pDNA	purificado,	

para	 confirmar	 a	 amplificação	do	pEGFP-N3,	 sem	contaminações.	O	pEGFP-N3	usado	para	

transformar	as	bactérias	e	aquele	purificado	das	colônias	foram	digeridos	pelas	enzimas	de	

restrição	NotI	e	PstI,	que	clivaram	a	dupla	fita	do	plasmídeo	em	1398	bp	e	entre	631	e	641	

bp,	 originando	 um	 fragmento	 com	 cerca	 de	 700	 e	 outro	 com	 4000	 bp.	 No	 ensaio	 de	

eletroforese	 em	 gel,	 os	 fragmentos	 foram	 separados	 por	 tamanho	 devido	 a	 sua	migração	

através	de	um	gel	polimérico	 (agarose)	e	originaram	bandas,	que	são	mostradas	na	Figura	

32.	As	 bandas	 do	marcador	 de	peso	molecular	 Lambda	DNA	HindIII	 (i)	 foram	usadas	 para	

estimar	o	tamanho	dos	fragmentos	das	amostras,	porém	estão	visíveis	apenas	as	bandas	até	

2027	bp,	indicando	que	uma	quantidade	insuficiente	de	reagente	foi	usada	nesta	corrida.	Os	

fragmentos	 gerados	pela	digestão	do	pDNA	das	 colônias	 resultaram	em	bandas	 com	peso	

molecular	esperado,	para	ambas.	O	mesmo	padrão	de	bandas	foi	observado	para	o	produto	

da	digestão	do	plasmídeo	comercial	usado	para	transformar	as	bactérias	(v)	e	dos	produtos	

da	digestão	do	pDNA	purificado	das	colônias	(vi	e	vii),	o	que	sugeriu	a	amplificação	exclusiva	

do	pEGFP-N3	e	respaldou	a	amplificação	e	purificação	em	larga	escala	de	ambas	as	colônias	

de	bactérias.	

	
Figura	32.	Gel	de	agarose	contendo	(i)	marcador	de	peso	molecular	(ii)	pEGFP-N3	original	(iii)	pEGFP-N3	colônia	

1	(iv)	pEGFP-N3	colônia	2	(v)	pEGFP-N3	original	digerido	(vi)	DNAp	colônia	1	digerido	e	(vii)	DNAp	colônia	2	

digerido.	
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Após	a	amplificação	e	purificação	em	larga	escala,	uma	nova	digestão	com	as	enzimas	

de	restrição	NotI	e	PstI	foi	conduzida	com	o	pEGFP	original	e	aquele	purificado	nesta	etapa,	

também	para	confirmar	a	amplificação	do	pEGFP-N3,	sem	contaminações.	O	gel	de	agarose	

contendo	os	 produtos	 desta	 reação	 de	 digestão	 é	mostrado	na	 Figura	 33.	Novamente,	 os	

fragmentos	gerados	pela	digestão	do	pDNA	purificado	(v)	resultaram	em	bandas	com	peso	

molecular	 esperado	 e	 em	 mesmo	 padrão	 que	 o	 original	 (iii),	 o	 que	 sugere	 amplificação	

exclusiva	do	pEGFP-N3.	Um	espectrofotômetro	adaptado	para	medidas	com	ácidos	nucleicos	

foi	usado	para	determinar	a	concentração	de	2,2849	µg/µL	do	pDNA	purificado	através	da	

absorbância	característica	de	ácidos	nucleicos	em	260	nm,	o	que	correspondeu	a	2,2849	mg	

de	pEGFP-N3.	A	pureza	foi	avaliada	pela	razão	entre	as	absorbâncias	em	260	nm	e	280	nm,	já	

que	 os	 grupos	 amino	 aromáticos	 presentes	 nas	 proteínas	 absorvem	 em	 280	 nm.	 A	 razão	

A260/A280	foi	de	1,9,	sendo	valores	entre	1,7	e	2,0	considerados	ideais.			

	
Figura	33.	Gel	de	agarose	contendo	(i)	marcador	de	peso	molecular	(ii)	pEGFP-N3	original	(iii)	pEGFP-N3	original	

digerido	(iv)	DNAp	purificado	(v)	DNAp	purificado	digerido.	

	
Como	 as	 nanopartículas,	 as	 propriedades	 coloidais	 do	 plasmídeo	 também	 são	

sensíveis	a	 variações	de	 concentração,	pH	e	 força	 iônica83.	O	 tamanho	e	a	 carga	do	pDNA	

foram	 investigadas	 por	 medidas	 de	 potencial	 Zeta	 e	 EDL	 em	 soluções	 com	 2	 µg/mL	 nos	

meios	usados	nos	ensaios	biológicos	e	sendo	esta	a	concentração	nos	poços	dos	ensaios	de	

transfecção	celular.	
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Os	 valores	 obtidos	 nas	 medidas	 de	 potencial	 Zeta	 são	 mostrados	 na	 Figura	 34.	 O	

tampão	TE	é	 frequentemente	usado	para	armazenamento	de	ácidos	nucleicos	e	o	 tampão	

TAE	 para	 a	 preparação	 do	 gel	 de	 agarose	 e	 a	 sua	 corrida	 na	 técnica	 de	 eletroforese	 gel.	

Ambas	 as	 soluções	 tampão	 mantém	 o	 pH	 levemente	 alcalino,	 o	 que	 preserva	 a	 carga	

negativa	e	evita	a	hidrólise	ácida	espontânea	das	ligações	fosfodiéster	entre	os	nucleotídeos.	

Ademais,	 as	 moléculas	 de	 EDTA	 sequestram	 íons	 bivalentes	 necessários	 para	 atuação	 de	

nucleases85,86.	 Apesar	 da	 composição	 ser	 similar,	 a	 concentração	 dos	 componentes	 é	

diferente,	 o	 que	 altera	 a	 força	 iônica	 e	 resulta	 em	 uma	 drástica	 diferença	 nos	 valores	 de	

potencial	Zeta	do	pDNA	em	TE	e	TAE.	Já	o	DMEM	é	usado	como	meio	na	cultura	de	células	e	

foi	definido	anteriormente	como	possível	solvente	dos	ensaios	de	formação	dos	complexos	

com	as	nanopartículas,	que	interagiriam	com	moléculas	de	pDNA	com	carga	superficial	de	-

4,8	±	1,9	mV.		

	
Figura	34.	Medidas	de	potencial	Zeta	do	pDNA	em	diferentes	meios.	

	
O	tamanho	hidrodinâmico	do	pDNA	em	DMEM	também	foi	 investigado	por	EDL	e	a	

distribuição	 de	 tamanhos	 obtida	 é	 mostrada	 na	 Figura	 35,	 onde	 foram	 observadas	 as	

populações	descriminadas	na	Tabela	11.	A	curva	apresenta	uma	população	com	266	nm,	que	

foi	atribuída	ao	pDNA	supercoiled,	já	que	corrobora	com	dados	reportados	na	literatura	para	

plasmídeos	com	um	número	de	pares	de	base	similar,	em	outro	meio87.	A	outra	população,	
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registrada	 em	 1047	 nm,	 pode	 ser	 atribuída	 a	 molécula	 de	 pDNA	 linearizadas	 enquanto	

armazenadas	 em	 H2ODI,	 já	 que	 conformações	 menos	 condensadas	 são	 improváveis	 em	

DMEM.	A	presença	de	contraíons	atenua	a	carga	negativa	dos	grupos	fosfato,	o	que	reduz	a	

repulsão	entre	as	fitas	e	favorece	uma	conformação	mais	compacta	da	molécula88,89.	

	
Tabela	11.	Tamanho	hidrodinâmico	médio	obtido	para	pDNA	em	concentração	2	µg/mL	de	DMEM.	

Amostra	 PdI	 Média	Pico#1	
(d.nm)	

Média	Pico#2	
(d.nm)	

Média	Pico#3		
(d.nm)	

pEGFP-N3	 0,714	 1047	 266,2	 0	
	

	
Figura	35.	Curva	de	distribuição	de	tamanho	hidrodinâmico	do	pDNA	em	DMEM.	

	

4.1.5.2. Avaliação	da	formação	dos	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	

A	formação	de	complexos	entre	o	plasmídeo	comercial	pEGFP-N3	e	as	NPSM-NxH2	foi	

avaliada	 por	 eletroforese	 em	 gel.	 A	 influência	 da	 concentração	 das	 nanopartículas	 na	

formação	dos	 complexos	 foi	 investigada	pela	 incubação	de	2	µg	de	pDNA	com	dispersões	

aquosas	com	concentração	0,05	;	0,1	;	0,2	;	0,4	;	2	e	4	mg/mL	em	ensaios	de	complexação.	

Os	resultados	da	corrida	eletroforética	dos	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	são	mostrados	na	

Figura	 36,	 onde	 a	 Lipofectamina2000	 foi	 usada	 como	 controle	 positivo	 e	 apenas	 o	 pDNA	

como	controle	negativo,	em	conformidade	com	os	ensaios	de	transfecção	celular.	Em	todos	
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os	 géis,	 os	 poços	 correspondem:	 ao	marcador	 de	 peso	molecular	 Lambda	DNA	HindIII	 (I),	

controle	negativo	 (II),	 controle	positivo	 (III),	as	nanopartículas	nas	concentrações	0,05	 (IV);	

0,1	(V);	0,2	(VI);	0,4	(VII);	2	(VIII)	e	4	mg/mL	(IX).	

A	 ausência	 de	 bandas	 característica	 do	 pDNA,	 presentes	 em	 (II),	 sugere	 a	

complexação	 total	do	pDNA	com	as	nanopartículas:	NPSM-NH2	na	concentração	4	mg/mL,	

NPSM-NNH2	nas	concentrações	2	e	4	mg/mL	e	NPSM-NNNH2	nas	concentrações	0,2;	0,4;	2	e	

4	mg/mL,	sendo	as	nanopartículas	aparentemente	mais	eficientes	que	a	Lipofectamina	2000.	

A	migração	das	amostras	no	gel	de	agarose	é	dependente	do	tamanho	e	da	carga,	sendo	que	

espécies	com	carga	negativa	migram	para	o	anodo,	posicionado	na	porção	inferior	do	gel,	e	

são	 separadas	 pelo	 seu	 peso	 molecular.	 Os	 resultados	 confirmam	 a	 dependência	 do	

tamanho	e	da	carga,	já	que	a	concentração	e	o	grupo	funcional	influenciam	a	capacidade	de	

complexação	das	NPSM-NxH2.	

	

	
	 	

NPSM-NH2	 NPSM-NNH2	 NPSM-NNNH2	
Figura	36.	Gel	de	agarose	contendo	as	NPSM-NxH2	em	diferentes	concentrações	em	contato	com	pDNA.	

	
A	 observação	 de	 fluorescência	 nos	 poços	 sugere	 uma	 carga	 final	 neutra	 ou	

complexos	 grandes	 demais	 para	 migrar	 na	 matriz	 polimérica	 do	 gel	 de	 agarose.	 Afim	 de	

esclarecer	 tal	 ponto,	 os	 complexos	 em	 tampão	 de	 corrida	 TAE	 foram	 investigados	 pelas	

técnicas	 de	 potencial	 Zeta	 e	 EDL.	 Os	 valores	 de	 potencial	 Zeta	 obtidos	 são	mostrados	 na	

Figura	 37	 e	 a	 discriminados	 na	 Tabela	 12.	 As	 NPSM-NxH2	 apresentaram	 carga	 positiva	

quando	dispersas	em	TAE,	já	os	seus	respectivos	complexos	apresentaram	carga	negativa	da	

ordem	 de	 -12	 a	 -44	mV,	 o	 que	 sugere	 a	 presença	 de	 pDNA	 na	 esfera	 de	 solvatação	 das	

nanopartículas	 e	 assegura	 a	 capacidade	 de	migração	 das	 amostras	 no	 gel.	 O	 aumento	 do	

número	de	aminas	presentes	no	grupo	funcional	favoreceu	complexos	ainda	mais	negativos,	

possivelmente	devido	a	formação	de	ligações	de	hidrogênio	com	o	pDNA,	coexistentes	com	

as	 interações	eletrostáticas,	 já	que	não	há	diferença	 significativa	entre	a	 carga	das	NPSM-

NxH2	em	TAE.		
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Tabela	12.	Valores	de	potencial	Zeta	médio	dos	NPSM-NxH2	e	seus	complexos	em	TAE.	

Amostra	 Potencial	Zeta	médio	 Desvio	padrão	
NPSM-NH2	 12,2	 1,6	

pDNA:NPSM-NH2	1:5	 -13,1	 1,3	
pDNA:NPSM-NH2	1:10	 -10,9	 3,5	
pDNA:NPSM-NH2	1:50	 -17,6	 12,9	
pDNA:NPSM-NH2	1:100	 -9,0	 1,1	

NPSM-NNH2	 14,6	 4,5	
pDNA:NPSM-NNH2	1:5	 -23,7	 11,4	
pDNA:NPSM-NNH2	1:10	 -21,1	 4,1	
pDNA:NPSM-NNH2	1:50	 -11,9	 5,4	
pDNA:NPSM-NNH2	1:100	 -25,5	 2,4	

NPSM-NNNH2	 15,1	 4,4	
pDNA:NPSM-NNNH2	1:5	 -38,4	 7,5	
pDNA:NPSM-NNNH2	1:10	 -44,0	 6,9	
pDNA:NPSM-NNNH2	1:50	 -46,9	 7,0	
pDNA:NPSM-NNNH2	1:100	 -47,5	 7,5	

	

	
Figura	37.	Medidas	de	potencial	Zeta	das	NPSM-NxH2	e	dos	complexos	pDNA:	NPSM-NxH2	em	TAE.	

	
As	 curvas	 de	 distribuição	 de	 tamanho	 hidrodinâmico	 obtidas	 para	 os	 complexos	

NPSM-NxH2	 em	 TAE	 são	 mostradas	 na	 Figura	 38	 e	 as	 populações	 observadas	 estão	

discriminadas	 na	 Tabela	 13.	 Os	 valores	 do	 índice	 de	 polidispersividade	 (Polydispersivity	

NP S M-NxH 2 1:5 1:10 1:50 1:100
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

P
ot
en

ci
al
	Z
et
a	
m
éd

io
	/	
m
V

C omplexos 	pDNA :NP S M-N
x
H

2
	(T AE )

	pDNA :NP S M-NH
2

	pDNA :NP S M-NNH
2

	pDNA :NP S M-NNNH
2

	NP S M-NH
2

	NP S M-NNH
2

	NP S M-NNNH
2



	

53	

Index,	Pdi)	≥	0,5	caracterizam	as	dispersões	como	polidispersas,	onde	estão	presentes	mais	

de	um	tipo	de	partícula,	cada	uma	com	um	coeficiente	de	difusão	particular90.	Em	todas	as	

distribuições	são	observadas	populações	isoladas	entre	0	e	500	nm	e	acima	de	2000	nm.		

O	 aumento	 da	 concentração	 de	 nanopartículas	 favorece	 a	 formação	 de	 agregados	

que	também	são	capazes	de	complexar	pDNA.	Assim,	entre	0	e	500	nm	são	possivelmente	

observadas	 populações	 de	 pDNA	 livre,	 nanopartículas	 discretas	 e	 seus	 respectivos	

complexos,	que	são	possivelmente	responsáveis	pelo	borrão	observado	no	lugar	das	bandas	

no	 gel.	 Já	 acima	 de	 2000	 nm	 são	 observados	 aglomerados	 de	 nanopartículas	 e	 seus	

complexos,	que	possivelmente	são	responsáveis	pela	fluorescência	nos	poços.	A	população	

de	aglomerados	está	presente	em	todas	as	proporção	estudadas,	porém	apenas	as	maiores	

concentrações	 apresentaram	 fluorescência	 nos	 poços,	 o	 que	 sugere	 um	maior	 número	de	

aglomerados	para	as	dispersões	mais	concentradas.	

	
Tabela	13.	Tamanho	hidrodinâmico	médio	obtido	para	os	complexos	pDNA:NPSM-N2H2	em	TAE.	

Amostra	 PdI	 Média	Pico#1	
(d.nm)	

Média	Pico#2	
(d.nm)	

Média	Pico#3	
(d.nm)	

pDNA:NPSM-NH2	(1:5)	 0,388	 231,4	 4168	 0,9943	
pDNA:NPSM-NH2	(1:10)	 1	 106,2	 5150	 0,7151	
pDNA:NPSM-NH2	(1:50)	 1	 18,9	 0	 0	
pDNA:NPSM-NH2	(1:100)	 0,783	 198,8	 5233	 0	
pDNA:NPSM-NNH2	(1:5)	 0,505	 162,5	 5110	 0,9898	
pDNA:NPSM-NNH2	(1:10)	 0,307	 165,5	 4655	 0,6758	
pDNA:NPSM-NNH2	(1:50)	 0,704	 4442	 305,4	 0	
pDNA:NPSM-NNH2	(1:100)	 0,682	 475,8	 5412	 72,76	
pDNA:NPSM-NNNH2	(1:5)	 0,902	 3825	 194,1	 69,88	
pDNA:NPSM-NNNH2	(1:10)	 0,25	 3635	 0	 0	
pDNA:NPSM-NNNH2	(1:50)	 0,203	 3610	 0	 0	
pDNA:NPSM-NNNH2	(1:100)	 0,195	 5124	 0	 0	
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Figura	38.	Curvas	de	distribuição	de	tamanho	hidrodinâmico	dos	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	em	TAE	
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A	averiguação	da	carga	e	do	tamanho	dos	complexos	nas	condições	dos	ensaios	de	

transfecção	 são	 igualmente	 importantes,	 já	 que	 tais	 parâmetros	 podem	 influenciar	

significativamente	 a	 taxa	 de	 internalização	 celular	 e	 por	 conseguinte	 a	 eficiência	 de	

transfecção47.	

As	medidas	de	potencial	Zeta	dos	complexos	em	DMEM	são	mostradas	na	Figura	39	e	

discriminadas	na	Tabela	14.	Neste	meio,	o	potencial	 Zeta	das	NPSM-NxH2	autoclavadas	 foi	

levemente	 positivo	 ou	 neutro.	 No	 caso	 dos	 complexos,	 todas	 as	 nanopartículas	 e	 suas	

respectivas	proporções	apresentaram	carga	negativa,	similar,	ao	redor	de	-22	mV,	indicando	

que	 o	 aumento	 da	 concentração	 ou	 do	 número	 de	 grupos	 amina	 não	 impacta	 a	 carga	

superficial	dos	complexos	neste	meio.	A	Lipofectamina	3000	apresentou	carga	negativa	de	-

7,2	±	1,0	mV	e	seu	respectivo	complexo	de	-18,1	±	2,5	mV	em	DMEM,	ambos	corroboram	

com	 resultados	 publicados	 para	 a	 Lipofectamina	 200091.	 Os	 reagentes	 de	 transfecção	

comercial	 Lipofectamina	 3000	 e	 Lipofectamina	 2000	 são	 lipossomas	 catiônicas	 com	

formulações	 de	 lipídeos	 diferentes,	 para	 que	 a	 Lipofectamina	 3000	 seja	menos	 citotóxica	

que	a	Lipofectamina	2000,	porém	com	atuação	e	desempenho	semelhantes92.	

	

Tabela	14.	Valores	de	potencial	Zeta	médio	dos	NPSM-NxH2	e	seus	complexos	em	DMEM.	

Amostra	 Potencial	Zeta	médio	 Desvio	padrão	
NPSM-NH2	 4,3	 0,9	

pDNA:NPSM-NH2	1:5	 -22,1	 4,5	
pDNA:NPSM-NH2	1:10	 -21,4	 3,7	
pDNA:NPSM-NH2	1:50	 -22,1	 4,6	
pDNA:NPSM-NH2	1:100	 -20,2	 0,8	

NPSM-NNH2	 0,3	 0,5	
pDNA:NPSM-NNH2	1:5	 -21,9	 4,5	
pDNA:NPSM-NNH2	1:10	 -21,1	 2,6	
pDNA:NPSM-NNH2	1:50	 -19,8	 1,8	
pDNA:NPSM-NNH2	1:100	 -21,1	 2,4	

NPSM-NNNH2	 0,3	 0,8	
pDNA:NPSM-NNNH2	1:5	 -22,8	 7,5	
pDNA:NPSM-NNNH2	1:10	 -19,8	 12,3	
pDNA:NPSM-NNNH2	1:50	 -26,4	 4,2	
pDNA:NPSM-NNNH2	1:100	 -28,3	 1,5	
pDNA-Lipofectamina3000	 -18,1	 2,5	

	



	

56	

NP S M-NxH 2 1:5 1:10 1:50 1:100 L 3000
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

P
ot
en

ci
al
	Z
et
a	
m
éd

io
	/	
m
V

C omplexos 	pDNA :NP S M-N
x
H

2
	(DME M)

	pDNA :NP S M-NH
2

	pDNA :NP S M-NNH
2

	pDNA :NP S M-NNNH
2

	L ipofec tamina 	3000

	NP S M-NH
2

	NP S M-NNH
2

	NP S M-NNNH
2

	
Figura	39.	Medidas	de	potencial	Zeta	das	NPSM-NxH2	e	dos	complexos	pDNA:	NPSM-NxH2	em	DMEM.	

	
As	curvas	de	distribuição	de	tamanho	da	Lipofectamina	3000	e	seu	complexo	estão	

mostradas	na	Figura	40	e	as	populações	presentes	discriminadas	em	Tabela	15.	A	população	

com	tamanho	hidrodinâmico	médio	de	250	nm	é	atribuída	ao	reagente	e	corrobora	com	os	

resultados	 publicados	 para	 a	 Lipofectamina	 200091.	 Os	 lipossomas	 apresentam	 carga	

superficial	 positiva,	 que	 mediam	 interações	 eletrostáticas	 com	 pDNA	 e	 a	 membrana	

plasmática	 e	 permitem	 a	 fusão	 do	 complexo	 com	 a	 membrana	 para	 a	 sua	 entrada	 por	

endocitose92.	 Assim,	 um	 aumento	 no	 tamanho	 hidrodinâmico	 dos	 lipossomas	 é	 esperado	

devido	 a	 tais	 interações	 serem	 superficiais,	 portanto	 a	 população	 em	 250	 nm	 pode	 ser	

atribuída	 a	 lipossomas	 livres	 e	 aquela	 em	 1445	 nm	 aos	 complexos	 pDNA-Lipofectamina	

3000.	No	entanto,	este	valor	não	corresponde	ao	 reportado	na	 literatura91,	possivelmente	

devido	 a	 interação	 dos	 complexos	 com	os	 componentes	 do	DMEM,	 as	 quais	 também	 são	

responsáveis	 pela	 presença	 de	 uma	 população	 com	 tamanho	 hidrodinâmico	 similar	 a	 dos	

complexos	na	curva	de	distribuição	de	tamanho	da	Lipofectamina	3000.	O	registro	de	uma	
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população	 com	 249	 nm	 na	 curva	 de	 distribuição	 de	 tamanhho	 da	 L3000	 (Tabela	 15)	 em	

H2ODI	 corrobora	 com	 a	 proposta	 de	 interação	 da	 L3000	 livre	 e	 seus	 complexos	 com	 os	

componentes	do	meio	de	cultura.		

	

Tabela	15.	Tamanho	hidrodinâmico	médio	obtido	para	Lipofectamina3000	e	seu	complexo	em	DMEM	e	H2ODI.	

Meio	 Amostra	 PdI	 Média	Pico#1	
(d.nm)	

Média	Pico#2	
(d.nm)	

Média	Pico#3	
(d.nm)	

DMEM	 Lipofectamina3000	 0,659	 1270	 253,5	 ND	
pDNA-Lipofectamina3000	 0,665	 1445	 249,6	 ND	

H2ODI	 Lipofectamina3000	 0,342	 249	 74,6	 ND	
	

	

	
Figura	40.	Curva	de	distribuição	de	tamanho	hidrodinâmico	da	Lipofectamina	3000	e	seus	complexos	em	

DMEM.	

	
Já	as	curvas	de	distribuição	de	tamanho	hidrodinâmico	dos	complexos	pDNA:NPSM-

NxH2	 em	 DMEM	 são	mostradas	 na	 Figura	 41	 e	 as	 populações	 presentes	 discriminadas	 na	

Tabela	 16.	 As	 populações	 de	 agregados	 e	 seus	 complexos	 foram	 observadas	 tipicamente	

entre	 0	e	 2000	 nm,	 o	 que	 sugere	 uma	maior	 polidispersividade	 das	 nanopartículas	 neste	

meio.	 Um	 tamanho	 superior	 a	 300	 nm	 limita	 a	 internalização	 dos	 complexos	 pela	 via	
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endocítica.	Ademais,	uma	carga	resultante	negativa	promove	interações	repulsivas	entre	os	

complexos	e	as	proteínas	ancoradas	a	membrana	plasmática,	o	que	também	desfavorece	a	

internalização	por	endocitose47.	Ambos	aspectos	sugerem	que	a	internalização	celular	seria	

a	etapa	limitante	para	a	transfecção	com	os	complexos	pDNA:NPSM-NxH2.	

	

Tabela	16.	Tamanho	hidrodinâmico	médio	obtido	para	os	complexos	NPSM-NxH2	em	DMEM.	

Amostra	 PdI	 Média	Pico#1	
(d.nm)	

Média	Pico#2	
(d.nm)	

Média	Pico#3	
(d.nm)	

pDNAp:NPSM-NH2	1:5	 0,848	 1238	 118,8	 0	
pDNAp:NPSM-NH2	1:10	 0,715	 401,6	 0,8839	 0	
pDNAp:NPSM-NH2	1:50	 0,82	 4746	 0	 0	
pDNAp:NPSM-NH2	1:100	 0,233	 3263	 0	 0	
pDNAp:NPSM-NNH2	1:5	 0,883	 1367	 0,6579	 67,91	
pDNAp:NPSM-NNH2	1:10	 0,991	 712,2	 0,7906	 69,92	
pDNAp:NPSM-NNH2	1:50	 0,531	 328,1	 0,6756	 0	
pDNAp:NPSM-NNH2	1:100	 0,928	 0	 0	 0	
pDNAp:NPSM-NNNH2	1:5	 0,58	 1214	 332,9	 0	
pDNAp:NPSM-NNNH2	1:10	 0,342	 1693	 5560	 0	
pDNAp:NPSM-NNNH2	1:50	 0,403	 1597	 0	 0	
pDNAp:NPSM-NNNH2	1:100	 1	 1834	 0	 0	
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Figura	41.	Curva	de	distribuição	de	tamanho	hidrodinâmico	dos	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	em	DMEM.	
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4.2. Ensaios	Biológicos	

4.2.1. Ensaios	de	Citotoxicidade	

A	 aplicação	 das	 nanopartículas	 como	 transportadores	 gênicos	 demanda	 a	

investigação	do	 impacto	deste	material	 na	 viabilidade	de	 células	 in	 vitro	e	 tecidos	 in	 vivo.	

Não	 há	 consenso	 sobre	 qual	 o	 melhor	 método	 para	 avaliar	 os	 efeitos	 adversos	 de	

nanopartículas	mesoporosas	devido	a	característica	emergente	do	ramo	de	nanomateriais93.	

Dentre	as	técnicas	comumente	usadas	para	avaliar	a	toxicidade	in	vitro,	o	ensaio	de	MTT	se	

destaca	como	uma	técnica	rápida	e	simples,	já	que	fornece	resultados	reprodutíveis	a	partir	

da	aquisição	da	densidade	ótica93.	Assim,	a	citotoxicidade	das	NPSM-NxH2	e	seus	complexos	

foi	avaliada	pelo	ensaio	de	MTT.		

Neste,	o	sal	brometo	de	3-(4,5-dimetiltiazol-2-)-2,5difeniltetrazólio	(MTT)	é	reduzido	

por	 enzimas	desidrogenases	 a	 um	precipitado	 insolúvel	 (formazan)	 apenas	no	 interior	 das	

células	 metabolicamente	 ativas	 ou	 viáveis	 (Figura	 42).	 A	 solubilização	 dos	 cristais	 com	

solvente	orgânico	e	posterior	quantificação	da	absorbância	por	espectrofotometria	permite	

a	determinação	indireta	do	número	de	células	viáveis	e	revela	o	impacto	das	nanopartículas	

na	atividade	enzimática	redutiva	das	células59–61.	

	
Figura	42.	Reação	enzimática	de	conversão	do	reagente	MTT	em	formazan59.	

	

4.2.1.1. Avaliação	de	solventes	usados	para	solubilização	do	formazan		

A	 completa	 solubilização	 dos	 cristais	 de	 formazan	 é	 crucial	 para	 a	 obtenção	 de	

resultados	 fidedignos.	 Entretanto,	 não	 há	 consenso	 sobre	 qual	 o	 solvente	 orgânico	 mais	

adequado63.	 Por	 isso,	 os	 solventes	 comumente	 usados	 foram	 avaliados	 quanto	 a	 sua	

capacidade	de	solubilizar	os	cristais	de	formazan,	sendo	esses	isopropanol,	isopropanol/HCl,	

etanol,	etanol/HAc	e	DMSO.	
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A	 cor	 resultante	 da	 dissolução	 dos	 cristais	 formazan	 variou	 entre	 os	 solventes	

orgânicos,	como	mostra	a	Figura	43.	A	mudança	de	cor	indica	variação	do	comprimento	de	

onda	de	absorção	máxima,	ideal	para	leitura	dos	dados,	por	isso	o	espectro	de	absorção	com	

varredura	 entre	 350	 e	 750	 nm	 foi	 registrado	 para	 cada	 um	 dos	 poços	 para	 apontar	 o	

comprimento	de	onda	com	máxima	absorção	para	cada	solvente.	O	controle,	 tampão	PBS,	

ocasionou	 solubilização	 mínima,	 como	 esperado,	 resultando	 em	 poços	 com	 meio	

ligeiramente	 roxo,	 com	 absorbância	máxima	 em	400	 nm.	 Tanto	 etanol	 como	 isopropanol,	

ácido	ou	não,	também	resultaram	em	poços	com	meio	arroxeado,	com	absorção	máxima	em	

570	nm.	Já	o	DMSO	resultou	em	poços	com	meio	rosa,	com	absorbância	máxima	em	550	nm.		

	
Figura	43.	Imagem	da	placa	de	96	poços	usada	no	ensaio	de	avaliação	dos	solventes	orgânicos,	onde	a	fileira	

(A)	corresponde	ao	solvente	PBS	(B)	isopropanol/HCl	(C)	isopropanol	(D)	etanol/HAc	(E)	etanol	(F)	DMSO.	

	
A	 observação	 das	 células	 no	microscópio	 relevou	 que	 os	 solventes	 testados	 foram	

capazes	 de	 solubilizar	 os	 cristais	 de	 formazan,	 com	 exceção	 do	 etanol	 ácido	 que	 deixou	

resquícios	 de	 cristais	 nos	 poços.	 Os	 valores	 de	 absorbância	 dos	 poços	 foram	 lidos	 nos	

respectivos	 comprimentos	de	onda	de	 absorção	máxima	e	 são	mostrados	na	 Figura	44.	O	

etanol,	etanol/HAc	e	DMSO	apresentaram	resultados	similares,	no	entanto	a	observação	no	

microscópio	 também	 revelou	 artefatos	 nos	 poços	 contendo	 os	 solventes	 etanol	 e	

isopropanol,	 que	 dificultavam	 a	 visualização	 nítida	 das	 células.	 Tais	 são	 provenientes	 da	

precipitação	 de	 proteínas	 presentes	 nos	 resquícios	 de	 DMEMc	 presentes	 nos	 poços61,	

mesmo	 após	 aspiração.	 A	 lavagem	 prévia	 das	 células	 com	 PBS	 foi	 descartada	 devido	 a	

observação	de	uma	absorção	em	400	nm,	que	corresponde	ao	violeta,	o	que	corrobora	com	

a	 observação	 visual	 da	 placa.	 Frente	 a	 tal	 inconveniência,	 o	 DMSO	 foi	 escolhido	 como	
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solvente	de	solubilização	dos	cristais	de	formazan	nos	ensaios	envolvendo	as	nanopartículas,	

pela	sua	eficiência	e	adequação	experimental.	

	
Figura	44.	Absorbância	dos	poços	contendo	diferentes	solventes	orgânicos.	

	

4.2.1.2. Avaliação	da	citotoxicidade	das	NPSM-NxH2	por	MTT	

As	proporções	usadas	nos	ensaios	de	eletroforese	em	gel	foram	consideradas	para	os	

ensaios	 de	 transfecção	 celular,	 que	 foram	 conduzidos	 em	 placas	 de	 24	 poços,	 onde	 as	

proporções	1:5	;	1:10	;	1:50	;	1:100	corresponderam	as	concentrações	de	0,01	;	0,02	;	0,1	;	

0,2	 mg/mL,	 respectivamente,	 nos	 poços	 da	 placa.	 A	 concentração	 0,4	 mg/mL,	 que	

corresponderia	a	proporção	massa/massa	1:200,	 foi	 adicionada	para	avaliar	uma	condição	

extrema	de	concentração.		

As	células	NIH3T3	e	HeLa	foram	incubadas	com	tais	concentrações	de	NPSM-NxH2	por	

24	horas	e	depois	avaliadas	pelo	ensaio	de	MTT.	A	absorbância	dos	poços	foi	registrada	no	

comprimento	 de	 onda	 de	 absorção	 máxima	 do	 DMSO,	 550	 nm.	 O	 valor	 médio	 de	

absorbância	 observado	 para	 os	 poços	 sem	 células	 foi	 tido	 como	 fundo	 e	 subtraído	 dos	

valores	de	absorbância	observados	para	os	controles	e	amostras.	Os	resultados	da	curva	de	

calibração	 foram	usados	para	obter	uma	equação	 relacionando	as	 variáveis	 absorbância	 e	
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número	 de	 células,	 que	 foi	 usada	 para	 estimar	 o	 número	 de	 células	 viáveis	 nos	 poços	

controle	e	naqueles	contendo	as	amostras.	O	número	de	células	viáveis	presentes	nos	poços	

depois	 da	 incubação	 com	 as	 nanopartículas	 foi	 dividido	 pelo	 número	 médio	 de	 células	

viáveis	 presentes	 nos	 poços	 sem	 nenhum	 tratamento,	 controle,	 para	 proporcionar	 a	

porcentagem	de	viabilidade	celular	nas	diferentes	concentrações.	

O	software	GraphPad	Prism	foi	usado	para	o	tratamento	estatístico	dos	dados	pela	

análise	de	variância	(ANOVA)	de	dois	fatores,	já	que	foram	usadas	diferentes	concentrações	

para	 as	 diferentes	 NPSM-NxH2.	 O	 teste	 ANOVA	 avaliou	 se	 a	 porcentagem	 de	 viabilidade	

celular	 média	 obtida	 para	 cada	 concentração	 das	 diferentes	 nanopartículas	 foi	 igual	 ou	

diferente,	considerando	um	grau	de	significância	(α)	de	5%	(α=0,05).	Assim,	para	um	valor	

de	 probabilidade	 de	 significância	 (p)	 <	 0,05	 foi	 interpretado	 que	 sob	 a	 hipótese	 nula	 há	

apenas	5%	de	probabilidade	de	se	observar	uma	diferença	entre	as	médias	maior	ou	igual	a	

encontrada	entre	as	amostras94.	Nesses	casos,	a	hipótese	que	as	médias	são	iguais	(nula)	foi	

rejeitada,	 por	 não	 ser	 plausível,	 e	 foi	 considerada	 uma	 diferença	 estatisticamente	

significativa	entre	as	amostras	comparadas.	

4.2.1.2.1. Células	NIH3T3		

Nos	experimentos	de	citotoxicidade	com	as	células	NIH3T3,	os	grupos	experimentais	

foram	feitos	em	duplicata,	em	dois	experimentos	independentes.	Os	resultados	obtidos	nos	

poços	 da	 curva	 de	 calibração	 foram	 interpretados	 em	 gráficos	 relacionando	 o	 número	 de	

células	viáveis	em	função	da	absorbância,	que	são	mostrados	na	Figura	45.	

Experimento	1	 Experimento	2	
Figura	45.	Curvas	de	calibração	obtidas	para	as	células	NIH3T3.	
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As	equações	da	 reta	apresentadas	 foram	usadas	para	estimar	o	número	de	 células	

viáveis	depois	da	exposição	as	NPSM-NxH2,	nos	respectivos	experimentos.	A	porcentagem	de	

viabilidade	celular	média	das	células	em	relação	ao	controle	(100%)	é	mostrada	na	Figura	46.	

A	porcentagem	foi	maior	que	50%	para	todas	as	concentrações	e	variou	entre	52	e	78%	para	

a	 concentração	 0,2	mg/mL,	 que	 corresponde	 a	maior	 concentração	 usada	 nos	 ensaios	 de	

transfecção.	

	
Figura	46.	Viabilidade	das	células	NIH3T3	frente	a	incubação	com	as	NPSM-NxH2	nas	concentrações	usadas	nos	

ensaios	de	transfecção.	NPSM-NxH2	em	duplicata	e	N=2.	

	
A	Tabela	17	do	ANEXO	mostra	a	ANOVA	dos	 resultados	apresentados	na	Figura	46.	

Entre	os	fatores	concentração	e	grupo	funcional,	não	houve	interação	significativa,	ou	seja,	a	

variação	de	um	não	afetou	o	outro.	A	diferença	entre	a	porcentagem	de	viabilidade	celular	

média	 das	 concentrações	 não	 foi	 significativa	 entre	 os	 diferentes	 grupos	 funcionais	 e	

também	 não	 entre	 as	 diferentes	 nanopartículas	 e	 o	 controle.	 Os	 resultados	 obtidos	

corroboram	 com	 aqueles	 observados	 para	 células	 3T3	 incubadas	 em	 condições	 similares	

com	 as	 NPSM-NH282.	 No	 entanto,	 neste	 estudo,	 as	 concentrações	 de	 0,05	 e	 0,2	 mg/mL	

apresentaram	 porcentagem	 de	 viabilidade	 celular	 próxima	 a	 100%,	 que	 foi	 avaliada	 pelo	

ensaio	de	MTS.	Como	o	MTT,	este	reagente	de	tetrazólio	é	reduzido	por	desidrogenases	ao	

produto	formazan,	que	neste	caso	é	solúvel	no	meio	de	cultura	das	células59.	Esta	versão	é	
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ainda	mais	simples	e	adequada,	já	que	dispensa	a	etapa	de	solubilização	e	também	elimina	

desvios	 causados	 por	 interferentes	 do	 processo	 de	 exocitose	 dos	 cristais	 da	 célula93.	 A	

interação	entre	as	sílicas	mesoporosas	e	os	reagentes	ou	produtos	dos	ensaios	envolvendo	

tetrazólio	foi	reportada	por	exacerbar	resultados	de	citotoxicidade	devido	ao	favorecimento	

da	exocitose	dos	cristais	de	formazan	por	parte	das	nanopartículas93,95.		

O	MTT	não	é	capaz	de	permear	a	membrana	plasmática,	por	isso	adentra	as	células	

por	 endocitose.	Ainda	não	 se	 sabe	qual	 o	 compartimento	 subcelular	 responsável	 pela	 sua	

redução,	 porém	 há	 consenso	 que	 a	 reação	 ocorre	 através	 da	 ação	 de	 enzimas	

desidrogenases	 e	 que	 os	 cristais	 de	 formazan	 se	 acumulam	 na	 via	 endocítica	 e	 são	

transportados	 para	 a	 superfície	 das	 células	 por	 exocitose96.	 As	 nanopartículas	 de	 sílica	

mesoporosa	 também	 são	 internalizadas	 pelas	 via	 endocítica	 e	 perturbam	 o	 tráfego	

endossomal	das	vesículas	contendo	os	cristais	de	formazan,	favorecendo	a	sua	exocitose.	O	

rápido	 acúmulo	 de	 cristais	 pontiagudos	 na	 superfície	 externa	 das	 células	 desfavorece	 a	

internalização	 de	 mais	 MTT,	 o	 que	 culmina	 na	 diminuição	 da	 quantidade	 de	 cristais	 de	

formazan	e	não	da	viabilidade	das	células95.	O	mecanismo	pelo	qual	tal	interferência	ocorre	

ainda	 não	 é	 claro,	 mas	 a	 comparação	 entre	 nanopartículas	 de	 sílica	 mesoporosa	

funcionalizadas	com	diferentes	grupos	mostrou	que	não	envolve	interação	química	ou	física	

direta	entre	as	nanopartículas	e	o	formazan95.		

No	 entanto,	 mesmo	 com	 a	 possibilidade	 de	 interferência	 das	 NPSM-NxH2	 na	

exocitose	dos	cristais	de	formazan,	a	estatística	dos	dados	mostra	que	24	horas	de	incubação	

com	 as	 concentrações	 de	 NPSM-NxH2	 propostas	 não	 tiveram	 impacto	 significativo	 na	

viabilidade	das	células	NIH3T3	e	até	estimularam	a	proliferação	desta	linhagem	celular,	que	

foi	considerada	compatível	com	ensaios	in	vitro	de	transfecção.	

4.2.1.2.2. Células	HeLa		

As	 células	 HeLa	 são	 frequentemente	 usadas	 para	 avaliar	 a	 citotoxicidade	 de	

compostos	 químicos	 devido	 ao	 seu	 comportamento	 robusto	 e	 rápida	 proliferação,	 que	

fornece	 resultados	 reprodutíveis	 e	 com	 considerável	 correlação	 com	 aqueles	 obtidos	 in	

vivo67.	Os	ensaios	com	esta	linhagem	celular	seguiram	um	protocolo	experimental	similar	ao	

proposto	 para	 as	 células	 NIH3T3,	 com	 alterações	 envolvendo	 apenas	 o	 preparo	 e	

armazenamento	das	nanopartículas.	Novas	dispersões	 foram	preparadas,	mas	 a	partir	 das	

mesmas	amostras	sólidas	usadas	para	as	células	NIH3T3.	Antes	dos	ensaios,	alíquotas	com	o	

volume	necessário	das	dispersões	aquosas	8	mg/mL	foram	feitas	e	diluídas	para	DMEM.	O	
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restante	da	dispersão	aquosa	8	mg/mL	foi	congelado	em	N2	 líquido	e	armazenado	à	20	oC	

até	a	próxima	repetição.	Já	as	dispersões	usadas	para	as	células	NIH3T3	foram	armazenadas	

em	DMEM	e	a	temperatura	ambiente	entre	as	repetições.		

Além	 disso,	 para	 esta	 linhagem	 celular	 os	 grupos	 experimentais	 foram	 feitos	 em	

triplicata	ou	duplicata,	em	três	experimentos	independentes	para	as	NPSM-NxH2	e	dois	para	

as	 CLQ@NPSM-NNNH2.	 Os	 resultados	 obtidos	 nos	 poços	 da	 curva	 de	 calibração	 foram	

interpretados	 em	 gráficos	 relacionando	 o	 número	 de	 células	 viáveis	 em	 função	 da	

absorbância	e	são	mostrados	na	Figura	47	e	Figura	48.	

Experimento	1	 Experimento	2	 Experimento	3	
Figura	47.	Curvas	de	calibração	obtidas	para	as	células	HeLa	nos	experimentos	com	as	NPSM-NxH2.	

	

Experimento	1	 Experimento	2	
Figura	48.	Curvas	de	calibração	obtidas	para	as	células	HeLa	nos	experimentos	com	as	CLQ@NPSM-NNNH2.	

A	 porcentagem	 de	 viabilidade	 celular	 média	 das	 células	 em	 relação	 ao	 controle	

(100%)	 é	mostrada	 na	 Figura	 49.	 A	 porcentagem	 variou	 entre	 45-55%	 para	 as	 diferentes	

concentrações	 de	NPSM-NxH2	e	 entre	 44-48%	 para	 a	 concentração	 0,2	mg/mL.	 Já	 para	 as	

CLQ@NPSM-NNNH2,	 a	 porcentagem	 variou	 entre	 53-86%,	 sendo	 53%	 a	 porcentagem	

observada	para	a	concentração	0,2	mg/mL.		
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Figura	49.	Viabilidade	das	células	HeLa	frente	a	incubação	com	as	NPSM-NxH2	nas	concentrações	usadas	nos	

ensaios	de	transfecção.	NPSM-NxH2	em	triplicata	ou	duplicata	com	N=3	e	CLQ@NPSM-NxH2	em	triplicata	com	

N=2.	

	
A	Tabela	18	do	ANEXO	mostra	a	ANOVA	dos	resultados	apresentados	na	Figura	49.	

Para	as	células	HeLa	houve	interação	moderada	(p=0,0342)	entre	os	fatores	concentração	e	

grupo	 funcional,	 indicando	 que	 a	 porcentagem	 de	 viabilidade	 celular	 para	 cada	 grupo	

funcional	depende	da	concentração.	A	diferença	entre	a	porcentagem	de	viabilidade	celular	

média	das	concentrações	entre	os	todos	os	grupos	funcionais	não	foi	significativa	(p>0,05).	

Já	 a	 diferença	 entre	 a	 porcentagem	 de	 viabilidade	 celular	 média	 das	 nanopartículas,	 em	

diferentes	 concentrações,	 e	 o	 controle	 foi	 significativa	 (p<0,05),	 com	 exceção	 das	

concentrações	 1:5	 e	 1:10	 das	 CLQ@NPSM-NNNH2.	 As	 CLQ@NPSM-NNNH2	 diferem	 das	

NPSM-NNNH2	pela	presença	de	cloroquina	nos	poros	e	 livre	no	meio	de	cultura	e	também	

pela	 privação	 da	 esterilização	 em	 autoclave.	 Tais	 fatores	 implicam	 em	 diferenças	 na	 área	

superficial,	 química	 de	 superfície	 e	 também	no	metabolismo	 celular,	 o	 que	 altera	 as	 suas	

respectivas	 compatibilidades	com	sistemas	biológicos97,	 como	mostraram	os	 resultados	de	

porcentagem	de	viabilidade	celular.		

Durante	 o	 ensaio	 de	 citotoxicidade	 das	 CLQ@NPSM-NNNH2	 houve	 liberação	 das	

moléculas	 de	 cloroquina	 imobilizadas	 nos	 poros.	 Este	 fármaco	 é	 usado	 no	 tratamento	 da	
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malária	 pela	 capacidade	 de	 interagir	 com	 grupo	 heme	 das	 células	 vermelhas	 do	 sangue,	

formando	 complexos	 de	 alta	 toxicidade,	 que	 resultam	 em	 lise	 das	 células	 contento	 o	

parasita98.	 Já	 a	 sua	 aplicação	em	ensaios	de	 transfecção	 celular	 usa	da	 sua	 capacidade	de	

neutralizar	prótons	no	endossomo	e	promover	a	 lise	osmótica	deste	compartimento	antes	

da	sua	chegada	ao	lisossomo,	o	que	não	envolve	concentrações	tóxicas76.	A	sua	atuação	na	

via	 endocítica	 faz	 com	 que	 este	 fármaco	 também	 favoreça	 a	 exocitose	 dos	 cristais	 de	

formazan,	 exacerbando	 a	 interferência	 das	 nanopartículas	 de	 sílica	 nos	 resultados	 de	

citotoxicidade95.	Apesar	deste	adicional,	as	CLQ@NPSM-NNNH2	obtiveram	porcentagens	de	

viabilidade	celular	maiores	que	as	das	NPSM-NNNH2,	o	que	sugere	que	este	não	seja	o	fator	

causando	a	diferença	observada	entre	as	amostras.	

Em	 geral,	 variações	 na	 química	 de	 superfície,	 tamanho,	 porosidade	 e	 formato	

impactam	 a	 interação	 de	 nanopartículas	 com	 as	 células,	 sendo	 a	 porosidade	 o	 fator	mais	

relevante	para	citotoxidade	das	sílicas68,97.	Isto	se	deve	a	alta	reatividade	dos	grupos	silanóis,	

que	 são	 capazes	 de	 formar	 ligações	 covalentes	 com	 componentes	 da	 superfície	 celular	 e	

gerar	espécies	reativas	de	hidrogênio,	que	danificam	a	membrana	plasmática97.	A	presença	

de	poros	na	estrutura	diminui	a	densidade	de	grupos	silanóis	na	superfície	de	contato	com	

as	 células,	 diminuindo	 a	 citotoxidade	 associada	 as	 sílicas	 mesoporosas68.	 Neste	 caso,	 as	

CLQ@NPSM-NNNH2	e	NPSM-NNNH2	apresentavam	uma	estrutura	mesoporosa	semelhante,	

apenas	 áreas	 superficiais	 diferentes.	 A	 redução	 da	 área	 superficial	 pela	 imobilização	 de	

cloroquina	nos	poros	diminuiu	a	citotoxicidade,	o	que	vai	de	encontro	com	o	observado	em	

outros	estudos97,	porém	não	estão	claros	os	fatores	que	levaram	a	tal	observação.	

A	 modificação	 química	 da	 superfície	 mesoporosa	 com	 grupos	 funcionais,	 menos	

reativos	 que	 os	 silanóis,	 contribui	 ainda	 mais	 para	 a	 biocompatibilidade	 desta	 classe	 de	

materiais68,82.	 Ambas	 as	 nanopartículas	 foram	 pós-funcionalizadas	 com	 o	 mesmo	 grupo	

funcional,	 NNNH2.	 No	 entanto,	 a	 caracterização	 das	 nanopartículas	 em	 dispersão	 sugeriu	

que	 a	 esterilização	 em	 autoclave	 das	NPSM-NNNH2	 acarretou	 a	 degradação	 do	 seu	 grupo	

funcional.	 Neste	 caso,	 a	 química	 de	 superfície	 das	 NPSM-NNNH2	 e	 CLQ@NPSM-NNNH2	

também	foi	diferente	nas	condições	do	ensaio	de	citotoxicidade,	o	que	ocasionou	variação	

da	carga	e	do	tamanho.	A	carga	neutra	de	+0,3±0,8	mV	das	NPSM-NNNH2	contribui	para	a	

formação	 de	 aglomerados	 de	 nanopartículas,	 que	 tem	 sua	 internalização	 por	 endocitose	

desfavorecida	 termodinamicamente68.	 Aqueles	 que	 adentram	 as	 células,	 estão	 mais	

suscetíveis	 ao	 acúmulo	 em	 organelas	 e	 contribuem	 para	 efeitos	 citotóxicos81,97,	 o	 que	
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corrobora	com	os	resultados	de	porcentagem	de	viabilidade	celular	obtidos	para	as	NPSM-

NNNH2	em	comparação	com	aqueles	das	CLQ@NPSM-NNNH2.	

Visto	que	há	interferências	das	nanopartículas	nos	resultados	dos	ensaios	de	MTT,	a	

avaliação	 da	 citotoxicidade	 por	 outras	 técnicas	 analíticas	 é	 necessária	 para	 proporcionar	

conclusões	sobre	a	toxicidade	das	NPSM-NxH2	para	ambas	as	linhagens	celulares.	Dentre	as	

possíveis	técnicas	estão	o	uso	de	sais	de	tetrazólio	com	produtos	solúveis	(MTS,	XTT	ou	WST-

1)	contagem	de	células	e	citometria	de	fluxo93,95.	Até	este	momento,	a	estatística	dos	dados	

de	 MTT	 mostra	 que	 as	 células	 HeLa	 são	 sensíveis	 a	 24	 horas	 de	 incubação	 com	 as	

concentrações	 de	 NPSM-NxH2	 proposta	 e	 não	 seriam	 adequadas	 para	 uso	 nos	 ensaios	 de	

transfecção	in	vitro.	

4.2.1.2.3. Células	NIH3T3	vs	Células	HeLa	

Além	 das	 propriedades	 físico-químicas,	 a	 citotoxidade	 das	 nanopartículas	 de	 sílica	

também	é	dependente	do	tipo	celular,	como	mostram	os	resultados	obtidos	para	as	células	

NIH3T3	 e	 HeLa.	 A	 atividade	 metabólica	 de	 células	 musculares	 e	 epiteliais	 malignas	 é	

diferente,	tendo	as	células	malignas	um	metabolismo	mais	rápido,	com	uma	maior	taxa	de	

proliferação99.	Como	o	ensaio	de	MTT	revela	o	impacto	das	nanopartículas	no	metabolismo	

enzimático	das	células,	uma	diferença	intrínseca	entre	as	duas	linhagens	é	esperada.	

Além	 da	 taxa	 metabólica,	 o	 mecanismo	 de	 endocitose	 usado	 para	 internalizar	 as	

nanopartículas	varia	entre	as	 linhagens	celulares.	Como	cada	mecanismo	é	mais	sensível	a	

uma	 característica	 em	 particular,	 também	 varia	 o	 grau	 de	 citotoxicidade68.	 Ademais,	 a	

interferência	das	nanopartículas	no	tráfego	das	vesículas	com	formazan	também	varia	entre	

os	diferentes	mecanismo	de	endocitose.	Em	células	HeLa,	 interferência	das	nanopartículas	

na	 via	endocítica	é	 capaz	de	 induzir	um	erro	de	40%	na	 viabilidade	 celular	 em	ensaios	de	

MTT95.		

Outro	 ponto	 que	 possivelmente	 contribuiu	 para	 a	 diferença	 observada	 entre	 as	

linhagens	envolveu	o	protocolo	de	armazenamento	das	dispersões	de	nanopartículas	entre	

as	 repetições.	As	nanopartículas	de	 sílica	mesoporosa	 são	 facilmente	degradadas	devido	a	

sua	extensa	área	superficial.	A	degradação	ocorre	através	da	hidrólise	das	 ligações	Si-O-Si,	

que	 são	 catalisadas	 por	 ataques	 nucleofílicos	 de	 íons	 OH-,	 portanto	 a	 velocidade	 de	

degradação	é	dependente	do	pH.	No	pH	7,2	do	DMEM,	os	cátions	bivalentes	que	compõe	

este	meio	 interagem	com	os	grupos	 silanóis	desprotonados	e	enfraquecem	a	 ligação	Si-O,		

acelerando	a	dissolução	das	nanopartículas	neste	pH100.	Além	disso,	a	presença	de	grupos	
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funcionais	mantém	a	superfície	acessível	aos	ataques	nucleofílicos,	pois	proporciona	relativa	

repulsão	 eletrostática	 entre	 as	 nanopartículas,	 o	 que	 acelera	 ainda	 mais	 a	 hidrólise	 da	

estrutura	 inorgânica	 à	 hidróxido	 de	 silício101.	 Assim,	 o	 armazenamento	 das	 nanopartículas	

em	DMEM	provavelmente	 comprometeu	 a	 estrutura	 e	 implicou	no	uso	 de	 nanopartículas	

diferentes	entre	as	repetições	dos	ensaios	com	células	NIH3T3	e	também	entre	os	ensaios	

com	células	NIH3T3	e	HeLa,	o	que	possivelmente	impede	a	comparação	entre	os	resultados	

obtidos.	

4.2.1.3. Avaliação	da	citotoxicidade	dos	complexos	pDNA:NPSM-NxH2		

A	complexação	altera	as	propriedades	biológicas	do	pDNA,	já	que	a	interação	com	as	

nanopartículas	 modifica	 a	 sua	 conformação	 e	 limita	 a	 ação	 de	 nucleases,	 aumentando	 a	

disponibilidade	 de	 fragmentos	 aptos	 para	 expressão	 no	 núcleo87.	 De	modo	 semelhante,	 a	

complexação	com	pDNA	altera	as	propriedades	coloidais	das	NPSM-NxH2,	que	passaram	a	

apresentar	carga	superficial	negativa	ao	redor	de	-22	mV	e	tamanhos	hidrodinâmicos	entre	

400	 e	 3250	 nm	 nas	 condições	 dos	 ensaios	 de	 citotoxicidade.	 Visto	 que	 as	 propriedades	

coloidais	 interferem	 na	 compatibilidade	 das	 nanopartículas	 com	 sistemas	 biológicos,	 a	

citotoxicidade	 dos	 pDNA:NPSM-NxH2	 também	 foi	 avaliada	 pelo	 ensaio	 de	MTT	 em	 células	

HeLa.	

O	mesmo	procedimento	experimental	aplicado	para	as	NPSM-NxH2	foi	seguido	para	

os	 complexos	pDNA:NPSM-NxH2.	 Como	os	ensaios	 foram	 feitos	na	mesma	placa,	 valem	as	

curvas	de	calibração	apresentadas	na	Figura	47	e	Figura	48	e	suas	respectivas	equações	da	

reta	para	a	estimativa	do	número	de	células	viáveis.	A	porcentagem	de	viabilidade	média	das	

células	em	relação	ao	controle	(100%)	é	mostrada	na	Figura	50.	A	porcentagem	variou	entre	

50-70%	para	 as	 diferentes	 proporções	e	 entre	 50-61%	para	 a	 concentração	 0,2	mg/mL.	 Já	

para	as	CLQ@NPSM-NNNH2,	a	porcentagem	variou	entre	88-94%,	sendo	88%	a	porcentagem	

observada	 para	 a	 concentração	 0,2	 mg/mL.	 O	 reagente	 comercial	 de	 transfecção	

Lipofectamina	2000,	que	é	usado	como	controle	positivo	nos	ensaios	de	transfecção	celular,	

também	teve	a	sua	citotoxicidade	avaliada	e	obteve	uma	porcentagem	de	viabilidade	celular	

média	de	50%.	
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Figura	50.	Viabilidade	das	células	HeLa	frente	a	incubação	com	os	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	usados	nos	

ensaios	de	transfecção.	pDNA:NPSM-NxH2	em	duplicata	ou	triplicata	com	N=3	e	pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	em	

triplicata	com	N=2.	

	
A	Tabela	19	do	ANEXO	mostra	a	ANOVA	dos	resultados	apresentados	na	Figura	50.	

De	 maneira	 oposta	 as	 NPSM-NxH2,	 não	 houve	 interação	 significativa	 entre	 os	 fatores	

concentração	 e	 grupo	 funcional	 e	 apenas	 a	 variação	 do	 fator	 grupo	 funcional	 ocasionou	

diferença	significativa	entre	os	resultados	de	viabilidade	celular	(p<0,001).	A	diferença	entre	

a	 porcentagem	 de	 viabilidade	 celular	 média	 obtida	 para	 as	 pDNA:NPSM-NxH2	 e	

pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	foi	significativa	(p<0,05),	com	exceção	de	algumas	concentrações.	

A	diferença	entre	a	porcentagem	de	viabilidade	celular	média	das	diferentes	concentrações	

de	 nanopartículas	 e	 o	 controle,	 sem	 tratamento,	 também	 foi	 significativa	 (p<0,001),	 com	

exceção	 das	 CLQ@NPSM-NNNH2.	 Já	 para	 o	 controle	 positivo	 de	 transfecção,	 a	 diferença	

entre	a	porcentagem	de	viabilidade	celular	média	das	nanopartículas	e	a	Lipofectamina	2000	

não	 foi	 significativa,	 com	exceção	das	CLQ@NPSM-NNNH2,	 que	 apresentou	diferença	 com	

significância	moderada	 (P<0,01).	Visto	que	a	diferença	entre	a	porcentagem	de	viabilidade	

celular	 média	 da	 Lipofectamina	 2000	 e	 do	 controle	 foi	 significativa	 (p<0,001),	 as	

CLQ@NPSM-NNNH2	 foram	 mais	 compatíveis	 com	 as	 células	 HeLa	 que	 as	 demais	

nanopartículas	e	o	reagente	de	transfecção	comercial.		
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Os	 resultados	 mantém	 a	 tendência	 observada	 para	 as	 NPSM-NxH2	 e	 CLQ@NPSM-

NNNH2,	 apenas	 com	 valores	 de	 porcentagem	 de	 viabilidade	 celular	 maiores,	 mas	 ainda	

significativamente	 menores	 que	 o	 controle	 para	 as	 pDNA:NPSM-NxH2.	 O	 ligeiro	 aumento	

observado	 para	 a	 porcentagem	 de	 viabilidade	 celular	 está	 provavelmente	 relacionado	 as	

variações	das	propriedades	coloidais	antes	mencionadas.	A	presença	de	pDNA	aumentou	a	

carga	 superficial	e	adicionou	 impedimento	estérico	a	 interação	entre	os	 complexos,	o	que	

possivelmente	 contribuiu	 com	 uma	 maior	 estabilidade	 coloidal	 em	 comparação	 as	

nanopartículas78,97	e	 consequente	 redução	da	citotoxidade.	A	estatística	dos	dados	mostra	

que	os	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	e	o	reagente	comercial	de	transfecção	são	igualmente	

citotóxicos.	Assim,	as	células	HeLa	foram	consideradas	compatíveis	para	uso	em	ensaios	 in	

vitro	de	transfecção.	

Vale	 ressaltar	que	 tanto	os	complexos	quanto	as	nanopartículas	adentram	as	células	

pela	via	endocítica.	Portanto,	a	discussão	apresentada	anteriormente	sobre	a	 interferência	

das	 nanopartículas	 nos	 resultados	 obtidos	 pelo	 ensaio	 de	 MTT	 também	 se	 aplica	 aos	

resultados	 dos	 pDNA:NPSM-NxH2.	 No	 entanto,	 no	 caso	 dos	 complexos,	 a	 citoxicidade	

também	 conseguiu	 ser	 avaliada	 através	 dos	 resultados	 de	 citometria	 de	 fluxo,	 que	 foram	

usados	para	a	estimava	das	taxas	de	transfecção	dos	complexos	em	células	HeLa.		

No	 protocolo	 de	 transfecção,	 as	 células	 HeLa	 foram	 expostas	 aos	 complexos	 por	

apenas	 4	 horas.	Após	 48	horas,	 as	 células	 foram	 tratadas	 com	um	corante	de	 viabilidade,	

Fixable	Viability	Dye	eFluor®	780,	que	é	 capaz	de	 formar	 ligações	 covalentes	 com	 	aminas	

presentes	 na	 superfície	 e	 no	 interior	 das	 células.	 Com	 isso,	 o	 corante	 atribui	 alta	

fluorescência	 apenas	 para	 células	 mortas	 ou	 em	 morte	 celular,	 pois	 nessas	 condições	 a	

membrana	 plasmática	 deixa	 de	 apresentar	 permeabilidade	 seletiva	 e	 permite	 a	 entrada	

indiscriminada	do	corante102.	Os	 resultados	 registrados	no	citômetro	para	os	pDNA:NPSM-

NNNH2	são	mostrados	na	Figura	51	e	 ilustram	o	observado	para	as	demais	nanopartículas,	

que	tem	seus	resultados	mostrados	no	ANEXO	nas	Figura	78	à	Figura	81.		

Os	eventos	registrados	foram	interpretados	em	painéis	relacionando	a	intensidade	de	

fluorescência	em	FITC	em	função	da	intensidade	de	fluorescência	em	APC-Cy7,	sendo	FITC	o	

canal	de	detecção	da	proteína	verde	fluorescente	e	APC-Cy7	o	do	corante	de	viabilidade.	As	

populações	de	células	aparecem	divididas	em	4	quadrantes	(Q1,	Q2,	Q3	e	Q4).	O	quadrante	

Q4	 é	 duplamente	 negativo	 para	 fluorescência	 de	 FITC	 e	 APC-Cy7	 e	 o	 Q2	 duplamente	

positivo.	Os	quadrante	Q1	e	Q3	são	alternativos,	sendo	Q1	positivo	para	APC-Cy7	e	negativo	
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para	FITC	e	Q3	negativo	para	APC-Cy7	e	positivo	para	FITC102.	Neste	caso,	os	quadrantes	Q1	

e	Q4	contribuem	para	a	discussão	da	citotoxicidade,	pois	 representam	as	células	mortas	e	

vivas,	 respectivamente.	 Entre	 os	 painéis	 das	 diferentes	 proporções	 é	 possível	 perceber	 a	

migração	da	população	de	células	vivas	(Q4)	em	direção	as	células	mortas	(Q1)	conforme	o	

aumento	da	concentração.	Tal	observação	sugere	que	uma	subpopulação	das	células	vivas	

está	 entrando	 em	 processo	 de	 morte	 celular,	 o	 que	 possivelmente	 indica	 relativa	

citotoxicidade	das	nanopartículas	para	células	HeLa.	

pDNA:NPSM-NNNH2	
1:10	 1:50	 1:100	

	 	 	
Figura	51.	Populações	observadas	para	as	células	expostas	aos	complexos	pDNA:NPSM-NNNH2	por	4	horas.	

Painéis	relacionando	a	intensidade	de	detecção	do	corante	de	viabilidade	(APC-Cy7)	com	a	intensidade	de	

detecção	de	GFP	(FITC).	

	
Nos	resultados	de	MTT,	todas	as	proporções	dos	complexos	pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	

apresentaram	 porcentagem	 de	 viabilidade	 celular	 superiores	 as	 demais	 nanopartículas	 e	

também	 a	 Lipofectamina	 2000.	 Para	 fins	 comparativos,	 os	 resultados	 registrados	 no	

citômetro	 para	 as	 pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	 são	 mostrados	 na	 Figura	 52.	 Um	

comportamento	semelhante	é	observado	para	a	população	de	células	vivas	entre	os	painéis	

das	diferentes	proporções,	o	que	acentua	a	incerteza	sobre	a	confiabilidade	dos	resultados	

obtidos	pelo	ensaio	de	MTT.	
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CLQ@NPSM-NNNH2	
1:10	 1:50	 1:100	

	 	 	
Figura	52.	Populações	observadas	para	as	células	expostas	aos	complexos	pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	por	4	

horas.	

	
Os	 resultados	de	MTT	e	de	 citometria	de	 fluxo	 consentem	 sobre	 a	 sensibilidade	das	

células	 HeLa	 aos	 complexos.	 Os	 resultados	 de	 citometria	 de	 fluxo	 contribuem	 para	 a	

discussão	revelando	um	aumento	de	0,13%,	0,61%,	1,07%	na	porcentagem	de	células	mortas	

entre	as	proporções	1:10	e	1:100	dos	pDNA:NPSM-NH2,	pDNA:NPSM-NNH2	e	pDNA:NPSM-

NNH2,	 respectivamente,	 e	 de	 1,10%	 para	 os	 pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2.	 Todas	 as	

porcentagens	representam	um	pequeno	acréscimo,	menor	que	a	significância	de	5%.	Assim,	

os	valores	de	porcentagem	de	viabilidade	celular	dos	ensaios	de	MTT	foram	avaliados	como	

não	 confiáveis.	 Neste	 contexto,	 ensaios	 com	 sais	 de	 tetrazólio	 com	 produtos	 solúveis	 são	

uma	alternativa	para	resultados	quantitativos,	que	complementam	os	da	citometria	de	fluxo	

a	respeito	da	citotoxicidade	de	nanopartículas	de	sílica	mesoporosa	in	vitro.	

4.2.2. Ensaios	de	transfecção	celular		

Os	ensaios	de	transfecção	envolveram	o	plasmídeo	comercial	pEGFP-N3	contendo	o	

gene	 da	 proteína	 verde	 fluorescente	 (green	 fluorescent	 protein,	 GFP),	 que	 é	 amplamente	

usado	 como	 gene	 repórter	 em	 células	 eurariontes103.	 No	 interior	 das	 células,	 o	 pEGFP-N3	

expressou	 GFP,	 o	 que	 permitiu	 distinguir	 a	 subpopulação	 de	 células	 transfectadas	 da	

população	de	células.		

4.2.2.1. Ensaios	exploratórios	de	transfecção	celular	

As	condições	experimentais	dos	ensaios	de	transfecção	celular	foram	delimitadas	em	

ensaios	 exploratórios,	 com	 as	 células	 HEK293T.	 Na	 literatura,	 essa	 linhagem	 celular	 é	

considerada	de	fácil	 transfecção	com	reagentes	comerciais	e	por	 isso	é	amplamente	usada	

na	produção	de	proteínas	terapêuticas104,105.		
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4.2.2.1.1. Controles	experimentais	

Primeiramente,	 foram	 ponderados	 os	 controles	 experimentais,	 que	 envolveram	 a	

ausência	 de	 tratamento	do	pDNA	ou	o	 seu	 tratamento	 com	procedimentos	 já	 conhecidos	

por	 proporcionar	 o	 efeito	 esperado,	 como	 a	 coprecipitação	 com	 fosfato	 de	 cálcio	 ou	

reagentes	comerciais.	Assim,	as	células	HEK293T	foram	expostas	as	condições	controle	para	

resultados	 negativos	 ou	 positivos	 por	 4	 horas	 e	 a	 presença	 de	 células	 positivas	 para	

expressão	de	GFP	foi	avaliada	depois	de	48	horas	em	um	microscópio	de	fluorescência.	As	

imagens	registradas	são	mostradas	na	Figura	53.		

Não	foram	observadas	células	GFP	positivas	entre	aquelas	expostas	apenas	ao	pDNA,	

como	esperado	para	o	controle	negativo.	Nos	ambientes	 in	vitro	e	 in	vivo,	as	moléculas	de	

DNA	 plasmidial	 são	 rapidamente	 degradadas	 por	 nucleases	 e	 os	 fragmentos	 resultantes	

ficam	inaptos	a	expressar	os	genes	carregados	por	este	vetor	não-viral106.	Em	contrapartida,	

uma	 alta	 taxa	 de	 expressão	 do	 gene	 repórter	 foi	 observada	 para	 as	 células	 expostas	 aos	

coprecipitados	 de	 fosfato	 de	 cálcio,	 como	 esperado	 para	 o	 controle	 positivo.	 Neste	

tratamento,	a	presença	de	pDNA	em	uma	solução	saturada	de	fosfato	de	cálcio	 leva	a	sua	

incorporação	aos	precipitados	em	formação.	Este	coprecipitado	é	eficiente	na	introdução	de	

material	 genético	 em	 células	 humanas,	 porém	 se	 torna	 mais	 citotóxico	 quanto	 maior	 o	

cristal	formado105.		

Nesse	contexto,	reagentes	comerciais	de	transfecção,	como	a	Lipofectamina	2000	ou	

Lipofectamina	3000	apresentam	menor	citotoxicidade	e	também	foram	considerados	como	

controle	positivo.	Estas	formulações	contém	lipossomas	catiônicas	capazes	de	interagir	com	

pDNA	e	 com	a	membrana	plasmática	 por	 atração	 eletrostática,	 o	 que	permite	 a	 fusão	do	

complexo	com	a	membrana	e	a	sua	entrada	por	endocitose92.		

Controle	negativo	 Coprecipitado	(Ca)3(PO4)2-
pDNA	 Lipofectamina	2000	

	 	 	
Figura	53.	Imagens	das	células	HEK293T	expostas	as	condições	experimentais	de	controle:	apenas	pDNA,	

transfecção	com	coprecipitado	de	fostato	de	cálcio-pDNA	e	Lipofectamina	2000.	As	imagens	foram	adquiridas	

com	a	lente	objetiva	de	5x,	10x	e	10x,	respectivamente.	
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Ao	 considerar	 as	 semelhanças	 entre	 o	 sistema	 de	 entrega	 proposto	 e	 a	

Lipofectamina,	este	reagente	comercial	foi	escolhido	como	controle	positivo	para	os	demais	

ensaios	de	transfecção.		

4.2.2.1.2. Eficiência	de	transfecção	das	proporções	pDNA:NPSM-NxH2	

Depois	 dos	 controles	 experimentais,	 foram	 considerados	 tópicos	 relativos	 as	

amostras,	 como	 a	 eficiência	 de	 transfecção	 das	 proporções	 massa/massa	 propostas	 nos	

ensaios	 de	 formação	 dos	 complexos.	 Todas	 as	 proporções	 foram	 capazes	 de	 transfectar	

células	 HEK293T,	 como	 mostrado	 na	 Figura	 54.	 Por	 engano,	 o	 campo	 claro	 das	 células	

expostas	 a	 proporção	 1:2,5	 do	 complexo	 pDNA:NPSM-NH2	 não	 foi	 registrado,	 por	 isso	

apenas	o	campo	de	fluorescência	de	GFP	está	apresentado	e	não	a	sobreposição	de	ambos	

os	campos,	como	nas	demais	amostras.		

Em	 concordância	 com	 os	 resultados	 do	 ensaio	 de	 formação	 dos	 complexos,	 uma	

relação	de	dependência	entre	a	concentração	das	nanopartículas	e	seu	grupo	funcional	 foi	

observada	 nas	 imagens	 do	 ensaio	 de	 transfecção.	 O	 número	 de	 células	 GFP	 positivas	

aumentou	 com	 o	 aumento	 da	 concentração	 de	 nanopartículas	 e	 também	 do	 número	 de	

grupos	amino	nas	cadeias	 funcionais	presentes	na	superfície	destas.	Dentre	as	proporções	

propostas,	 os	 resultados	 apontaram	 a	 1:5,	 1:10	 e	 1:100	 como	 relevantes	 para	 uso	 em	

ensaios	subsequentes	de	transfecção	celular	e	sugeriram	a	inclusão	da	1:50.	

Ademais,	 é	 possível	 relacionar	 as	 proporções	 com	 melhor	 desempenho	 com	 a	

ausência	de	bandas	na	corrida	de	eletroforese	em	gel	de	agarose	(Figura	36).	Tal	observação	

sugere	que	o	carregamento	total	do	pDNA,	mesmo	que	por	aglomerados,	favoreceu	o	êxito	

na	entrega	deste	vetor	pelas	nanopartículas.	No	entanto,	o	controle	Lipofectamina	3000	não	

foi	 capaz	 de	 carregar	 completamente	 o	 pDNA	 (Figura	 36)	 e	 obteve	 resultados	 superiores	

aqueles	observados	para	as	nanopartículas	(Figura	53)	em	termos	de	transfecção.	Assim,	as	

observações	 sugerem	 que	 a	 técnica	 de	 gel	 eletroforese	 é	 adequada	 para	 estimar	 as	

condições	 de	 carregamento,	 mas	 não	 para	 avaliar	 a	 eficiência	 deste	 nas	 condições	 dos	

ensaios	in	vitro.	
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pDNA:NPSM-NxH2	formados	em	H2ODI	

	 pDNA:NPSM-NH2	 pDNA:NPSM-NNH2	 pDNA:NPSM-NNNH2	

1:1,25	

	 	 	

1:2,5	

	 	 	

1:5	

	 	 	

1:10	

	 	 	

1:100	

	 	 	
Figura	54.	Imagens	das	células	HEK293T	transfectadas	com	os	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	preparados	em	

H2ODI	com	diferentes	concentrações	de	nanopartículas.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	

5x.	
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4.2.2.1.3. Meio	de	formação	dos	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	

Com	as	melhores	proporções	estipuladas,	foram	considerados	tópicos	problemáticos	

relativos	 as	 amostras,	 como	o	 possível	 impacto	 do	meio	 de	 complexação	 na	 eficiência	 de	

transfecção.	 O	 dispersante	 das	 nanopartículas	 define	 as	 suas	 propriedades	 coloidais,	 que	

impactam	 a	 capacidade	 de	 carregamento	 de	 pDNA	 e	 posterior	 taxa	 de	 transfecção	 dos	

complexos.	 Os	 resultados	 de	 potencial	 Zeta	 das	 nanopartículas	 dispersas	 em	 diferentes	

meios	 de	 interesse	 biológico	 revelaram	 que	 a	maior	 carga	 superficial	 estava	 associada	 as	

nanopartículas	dispersas	em	H2ODI,	TAE	e	DMEM,	portanto	foi	suposto	que	o	carregamento	

de	 pDNA	 nesses	 meios	 seria	 mais	 eficiente.	 Afim	 de	 confirmar	 tal	 suposição,	 as	 células	

HEK293T	 foram	 expostas	 por	 4	 horas	 aos	 complexos	 pDNA:NPSM-NxH2	 formados	 com	 as	

dispersões	autoclavadas	das	NPSM-NxH2	em	H2ODI	ou	DMEM,	nas	concentrações	propostas	

nos	ensaios	de	complexação.		

As	 imagens	 apresentadas	 na	 Figura	 54	 correspondem	aos	 complexos	 formados	 em	

H2ODI,	enquanto	as	imagens	apresentadas	na	Figura	55	aos	complexos	formados	em	DMEM,	

que	 também	 foram	 capazes	 de	 transfectar	 as	 células	 HEK293T,	 em	 extensão	 similar.	 Na	

ocasião,	a	massa	da	amostra	NPSM-NNNH2	não	 foi	 suficiente	para	o	preparo	da	dispersão	

1:100	em	DMEM,	por	isso	não	há	resultados	desta	concentração.	As	demais	proporções,	1:5,	

1:10	 e	 1:50,	 foram	obtidas	 pela	 diluição	 da	 dispersão	 1:100	 (4	mg/mL)	 das	NPSM-NNNH2	

autoclavadas	em	H2ODI	com	DMEM	2x	concentrado.		

O	 número	 de	 células	 GFP	 positivas	 variou	 sutilmente	 entre	 as	 proporções	 1:50	 e	

1:100,	o	que	pode	estar	relacionado	a	uma	condição	de	saturação	de	nanopartículas	durante	

a	formação	dos	complexos.	O	aumento	da	concentração	possivelmente	não	leva	a	formação	

de	novos	complexos,	mas	a	perturbação	da	estabilidade	coloidal,	favorecendo	a	formação	de	

agregados	 que	 são	 grandes	 demais	 para	 serem	 internalizados	 pelas	 células101.	 Os	 demais	

resultados	corroboraram	com	aqueles	obtidos	anteriormente,	relacionando	de	forma	direta	

a	concentração	e	o	número	de	grupos	amino	nas	cadeias	 funcionais	ao	número	de	células	

positivas	para	GFP.		
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NPSM-NxH2	em	DMEM	
	 pDNA:NPSM-NH2	 pDNA:NPSM-NNH2	 pDNA:NPSM-NNNH2	

1:5	

	 	 	

1:10	

	 	 	

1:50	

	 	 	

1:100	

	 	

	

Figura	55.	Imagens	das	células	HEK293T	transfectadas	com	os	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	preparados	em	

DMEM	com	diferentes	concentrações	de	nanopartículas.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	

10x.	

	
As	imagens	das	células	transfectadas	com	a	proporção	1:10	dos	complexos	formados	

em	H2ODI	ou	DMEM	foram	comparadas	na	Figura	56.	Um	número	de	células	GFP	positivas	

igual	ou	maior	foi	observado	quando	a	formação	dos	complexos	ocorreu	em	DMEM,	como	

predito	 pelos	 resultados	 de	 potencial	 zeta	 (Figura	 27).	 Com	 isso	 e	 a	 possibilidade	 de	

simplificar	 o	 preparo	 dos	 complexos,	 DMEM	 foi	 escolhido	 como	 meio	 de	 dispersão	 das	

nanopartículas	quimicamente	modificadas	durante	a	formação	dos	complexos	pDNA:NPSM-

NxH2.	
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1:10	
	 pDNA:NPSM-NH2	 pDNA:NPSM-NNH2	 pDNA:NPSM-NNNH2	

H2ODI	

	 	 	

DMEM	

	 	 	
Figura	56.	Imagens	das	células	HEK293T	transfectadas	com	os	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	preparados	em	

H2ODI	ou	DMEM	na	proporção	1:10.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	5x	e	10x	para	os	

experimentos	em	H2ODI	e	DMEM,	respectivamente.	

	

4.2.2.2. Ensaios	de	transfecção	celular	

Os	 ensaios	 de	 transfecção	 celular	 seguiram	o	 protocolo	 experimental	 aperfeiçoado	

nos	 ensaios	 exploratórios.	 Ademais,	 houve	 a	 avaliação	 quantitativa	 da	 eficiência	 de	

transfecção	dos	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	por	contagem	de	células.	Para	isso,	as	células	

foram	permeabilizadas	com	paraformaldeído	e	tratadas	com	DAPI,	um	corante	fluorescente	

que	intercala	nas	regiões	ricas	de	AT	da	dupla	fita	de	DNA	e	marca	o	núcleo107,	como	mostra	

a	Figura	57.	Tal	marcação	permitiu	que	a	população	de	células	fosse	estimada	junto	com	a	

subpopulação	 de	 células	 GFP	 positivas,	 nos	 respectivos	 canais	 de	 fluorescência,	 pelo	

software	Image	J.		

Em	campos	de	100	µm	x	100	µm,	o	número	de	células	e	o	número	de	células	GFP	

positivas	foram	contados	nas	imagens	feitas	com	filtros	para	DAPI	e	FITC,	respectivamente,	

como	 mostrado	 na	 Figura	 58a	 e	 Figura	 58b.	 A	 área	 da	 colônia	 foi	 calculada	 através	 do	

software,	como	mostrado	na	Figura	58c.	A	partir	da	área	da	colônia	e	do	número	médio	de	

células	 em	 ambos	 os	 campos,	 o	 número	 total	 de	 células	 e	 células	 GFP	 positivas	 foram	

estimados	 e	 proporcionaram	 o	 cálculo	 da	 porcentagem	 de	 eficiência	 de	 transfecção	 dos	

controles	e	amostras.		
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A	 B	
Figura	57.	Imagens	das	células	HEK293T	tratadas	com	DAPI	em	(A)	campo	claro	e	(B)	e	com	o	filtro	para	DAPI.	

As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	10x.	

	

A	 B	 C	
Figura	58.	Avaliação	da	eficiência	de	transfecção	através	do	software	ImageJ:	(A)	o	número	de	células	em	

campos	de	100	µm	x	100	µm	(B)	o	número	de	células	GFP	positivas	nos	mesmos	campos	100	µm	x	100	µm	(C)	

cálculo	da	área	da	colônia.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	10x.	

	

4.2.2.2.1. Células	HEK293T	

As	 células	 HEK293T	 foram	 novamente	 transfectadas	 para	 estimar	 a	 eficiência	 de	

transfecção	 dos	 complexos	 nesta	 linhagem	 celular.	 As	 imagens	 referentes	 aos	 controles	

experimentais	são	mostradas	na	Figura	59.	Os	resultados	corroboraram	com	aqueles	obtidos	

anteriormente	 e	 sugerem	 um	 desempenho	 semelhante	 da	 Lipofectamina	 3000	 e	 2000.	

Entretanto,	 a	ausência	de	DAPI	 impediu	que	a	eficiência	de	 transfecção	do	 reagente	2000	

fosse	determinada	e	comparada	aos	15,1±6%	do	reagente	3000.	

Controle	negativo	 Controle	positivo	

A	 B	
Figura	59.	A	sobreposição	das	imagens	em	campo	claro,	DAPI	e	FITC	das	células	HEK293T	expostas	as	condições	

experimentais	controle:	(A)	apenas	pDNA	e	(B)	pDNA	com	Lipofectamina	3000.	As	imagens	foram	adquiridas	

com	a	lente	objetiva	de	10x	
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A	sobreposição	das	imagens	feitas	em	campo	claro	e	nos	canais	de	fluorescência	do	

DAPI	 e	 FITC	das	 células	HEK293T	expostas	 aos	 complexos	 são	mostradas	 na	 Figura	 60.	Os	

resultados	também	corroboraram	com	aqueles	obtidos	anteriormente	e	por	isso	a	eficiência	

de	transfecção	foi	estimada	apenas	para	a	proporção	1:100	dos	diferentes	grupos	funcionais,	

que	 foi	 igual	 a	 5,0±4%,	 4,3±1%	 e	 4,5±1%	 	 para	 os	 pDNA:NPSM-NH2,	 pDNA:NPSM-NNH2	e	

pDNA:NPSM-NNNH2,	respectivamente.	

	 pDNA:NPSM-NH2	 pDNA:NPSM-NNH2	 pDNA:NPSM-NNNH2	

1:5	

	 	 	

1:10	

	 	 	

1:50	

	 	 	

1:100	

	 	 	
Figura	60.	A	sobreposição	das	imagens	em	campo	claro,	DAPI	e	FITC	das	células	HEK293T	transfectadas	com	os	

complexos	pDNA:NPSM-NxH2	em	diferentes	proporções.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	

10x.	

	
Os	resultados	quantitativos	refutam	os	qualitativos,	em	que	o	número	de	células	GFP	

positivas	observadas	para	o	complexo	pDNA:NPSM-NNNH2	parece	similar	aquele	observado	

para	 o	 controle	 positivo,	 como	 ressaltado	 pela	 Figura	 61.	 Para	 confirmar	 os	 resultados	
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obtidos	pela	contagem	de	células,	a	eficiência	de	transfecção	dos	controles	e	amostras	deve	

ser	determinada	por	citometria	de	fluxo.		

Lipofectamina	 1:100	
pDNA:NPSM-NH2	 pDNA:NPSM-NNH2	 pDNA:NPSM-NNNH2	

	 	 	 	

	 	 	 	
Figura	61.	A	sobreposição	das	imagens	em	campo	claro,	DAPI	e	FITC	e	apenas	FITC	das	células	HEK293T	

transfectadas	com	Lipofectamina	3000	ou	com	os	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	preparados	na	proporção	

1:100.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	10x.	

	

4.2.2.2.2. Células	NIH3T3	

Os	 resultados	 obtidos	 com	 as	 células	 HEK293T	motivaram	 a	 realização	 de	 ensaios	

com	 a	 linhagem	 de	 fibroblastos	 NIH3T3,	 que	 apresenta	 similaridades	 fisiológicas	 com	 as	

células	 tronco	 mesenquimal.	 Inicialmente,	 os	 ensaios	 seguiram	 o	 mesmo	 protocolo	

experimental	aplicado	para	as	células	HEK293T	e	a	sobreposições	das	imagens	obtidas	para	

o	 controle	positivo	e	 as	maiores	proporções	disponíveis	 são	mostradas	na	 Figura	62.	 Para	

este	ensaio	 também	não	estava	disponível	a	dispersão	1:100	de	NPSM-NNNH2	em	DMEM,	

por	isso	as	proporções	desta	foram	preparadas	pela	diluição	de	uma	dispersão	antiga	1:100	

das	nanopartículas	em	H2ODI	com	DMEM	2x	concentrado.	

Um	 número	 nulo	 ou	 baixo	 de	 células	 GFP	 positivas	 foi	 observado	 para	 todas	 as	

amostras,	se	comparado	ao	obtido	para	o	reagente	comercial	de	transfecção,	Lipofectamina	

3000.	 A	 eficiência	 de	 transfecção	 é	 influenciada	 por	 diversos	 fatores,	 entre	 eles	 o	 tipo	

celular,	viabilidade,	confluência	e	método	de	transfecção108.	Neste	caso,	a	variação	do	tipo	

celular	diminuiu	drasticamente	a	eficiência	de	transfecção	dos	complexos	pDNA:NPSM-NxH2.		
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Lipofectamina	3000	
1:100	 1:50	

pDNA:NPSM-NH2	 pDNA:NPSM-NNH2	 pDNA:NPSM-NNNH2	

	 	 	 	

	 	 	 	
Figura	62.	A	sobreposição	das	imagens	em	campo	claro,	DAPI	e	FITC		e	apenas	FITC	das	células	NIH3T3	expostas	

aos	complexos	com	Lipofectamina	3000	(controle	positivo)	ou	NPSM-NxH2	na	proporção	máxima	disponível.	As	

imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	5x.	

	
Os	 resultados	 insatisfatórios	 levaram	 a	 variação	 de	 outros	 parâmetros,	 como	

confluência	e	tempo,	em	busca	das	condições	experimentais	adequadas	para	esta	linhagem	

celular.	O	tempo	de	exposição	das	células	aos	complexos	foi	alterado	de	4	para	24	horas,	o	

que	 possibilitou	 a	 presença	 dos	 complexos	 durante	 a	 divisão	 das	 células	 em	 cultura.	 O	

processo	 de	 divisão	 celular	 leva	 a	 desintegração	 da	 barreira	 nuclear,	 o	 que	 possibilita	 a	

entrada	passiva	de	DNA	exógeno	presente	no	citoplasma	no	núcleo108–110.	Em	outro	ensaio,	

a	densidade	 inicial	 foi	alterada	de	50.000	para	25.000	células,	o	que	reduziu	a	confluência	

nos	poços	durante	a	transfecção.	Uma	menor	confluência	proporciona	o	espaço	necessário	

para	 manter	 a	 divisão	 celular	 ativa	 e	 aumenta	 o	 número	 de	 complexos	 disponíveis	 por	

células.		

A	 sobreposição	 das	 imagens	 obtidas	 para	 a	 proporção	 1:100	 dos	 complexos	

envolvendo	as	NPSM-NNH2	em	ambos	os	ensaios	são	mostradas	na	Figura	63	para	ilustrar	o	

comportamento	de	todas	as	amostras.	A	densidade	 inicial	de	25.000	células	ocasionou	um	

espaçamento	 exagerado	 entre	 as	 células,	 o	 que	 reduziu	 o	 contato	 célula-célula,	 que	 é	

indispensável	para	o	crescimento	e	divisão	celular108.	Um	maior	número	de	complexos	por	

célula	não	favorece	a	sua	transfecção,	pelo	contrário,	os	resultados	sugerem	que	uma	alta	

confluência	 aumentou	 as	 chances	 de	 contato	 entre	 os	 complexos	 e	 as	 células,	 já	 que	 um	

número	 ínfimo	 de	 células	 GFP	 positivas	 foi	 observado	 para	 a	 densidade	 inicial	 de	 50.000	

células.	Ademais,	o	aumento	do	tempo	de	exposição	para	24	horas	também	não	favoreceu	
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melhores	resultados,	o	que	aponta	a	membrana	plasmática	como	a	barreira	principal	para	

transfecção	e	não	o	envelope	nuclear33.	

1:100	das	pDNA:NPSM-NNH2	
Tempo	de	exposição	 Densidade	celular	inicial	

4	h	 24	h	 25.000	células	 50.000	células	

	 	 	 	

	 	 	 	
Figura	63.	A	sobreposição	das	imagens	em	campo	claro,	DAPI	e	FITC		e	apenas	FITC	das	células	NIH3T3	expostas	

aos	complexos	pDNA:NPSM-NNH2	preparados	na	proporção	1:100	por	4	ou	24	horas	e	com	as	células	em	

confluência	equivalente	a	25.000	ou	50.000	em	densidade	inicial.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	

objetiva	de	5x.	

	
A	 densidade	 de	 proteínas	 na	 superfície	 da	 membrana	 plasmática	 varia	 entre	

diferentes	 linhagens	 celulares,	 o	 que	 pode	 facilitar	 ou	 dificultar	 a	 ligação	 e	 subsequente	

internalização	 de	 complexos	 sem	 nenhuma	 especificidade	 de	 ligação	 por	 receptores106,	

como	 os	 das	 nanopartículas	 propostas	 neste	 estudo.	 Por	 exemplo,	 os	 proteoglicanos	 são	

componentes	 da	 matriz	 extracelular	 que	 são	 sintetizados	 em	 diferentes	 níveis	 pelas	

linhagens	celulares106.	A	sua	carga	negativa	transforma	essa	macromolécula	em	um	sítio	de	

ligação	 para	 nanopartículas	 carreadoras	 de	 DNA	 com	 carga	 positiva33,40,47.	 	 Visto	 que	 os	

complexos	 pDNA:NPSM-NxH2	 apresentam	 carga	 superficial	 negativa	 nas	 condições	 dos	

ensaios	de	transfecção,	a	 repulsão	eletrostática	entre	as	proteínas	ancoradas	a	membrana	

plasmática	 das	 células	 NIH3T3	 e	 os	 complexos	 foi	 maior	 nesta	 linhagem	 celular,	 o	 que	

possivelmente	contribuiu	para	os	resultados	obtidos.	Portanto,	em	geral,	as	células	NIH3T3	

foram	 menos	 suscetíveis	 a	 transfecção	 com	 os	 complexos	 NPSM-NxH2	 que	 as	 células	

HEK293T.	

4.2.2.2.3. Células	HeLa	

Os	 resultados	 obtidos	 com	 as	 células	 NIH3T3	 motivaram	 ensaios	 com	 outras	

linhagens	 de	 células	 humanas	 epiteliais,	 como	 as	 células	 HeLa.	 Os	 ensaios	 de	 transfecção	
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com	 esta	 linhagem	 celular	 seguiram	 o	 protocolo	 experimental	 proposto	 para	 as	 células	

HEK293T	e	as	sobreposições	das	imagens	obtidas	para	os	controles	são	mostradas	na	Figura	

64.	A	eficiência	de	transfecção	da	Lipofectamina	3000	foi	de	6,3%,	resultado	inferior	aquele	

obtido	 para	 as	 células	 HEK293T,	 sendo	 uma	 variação	 na	 eficiência	 de	 transfecção	 entre	

linhagens	celulares	também	esperada	para	o	controle	positivo.		

Controle	negativo	 Controle	positivo	

A	 B	
Figura	64.	A	sobreposição	das	imagens	em	campo	claro,	DAPI	e	FITC	das	células	HeLa	expostas	as	condições	

experimentais	controle:	(A)	apenas	pDNA	e	(B)	Lipofectamina	3000.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	

objetiva	de	5x.	

	
Neste	ensaio	exploratório	com	as	células	HeLa	foram	inclusos	apenas	os	complexos	

pDNA:NPSM-NNH2	 e	 pDNA:NPSM-NNNH2,	 menos	 explorados	 na	 literatura	 que	 aqueles	

formados	 com	 as	 nanopartículas	 pós-funcionalizadas	 com	 o	 grupo	 APTES42,43,104,111–113.	 As	

imagens	das	células	expostas	aos	complexos	são	mostradas	na	Figura	65.	Entre	as	diferentes	

proporções,	os	resultados	corroboraram	com	aqueles	obtidos	para	as	células	HEK293T.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

87	

	 pDNA:NPSM-NNH2	 pDNA:NPSM-NNNH2	
1:10	

	 	
1:50	

	 	
1:100	

	 	
Figura	65.	A	sobreposição	das	imagens	em	campo	claro,	DAPI	e	FITC	das	células	HeLa	transfectadas	com	os	

complexos	pDNA:NPSM-NxH2	em	diferentes	proporções.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	

5x.	

	
A	eficiência	de	 transfecção	das	maiores	proporções	 foi	estimada	pela	contagem	de	

células,	 sendo	 igual	 a	 0	 e	 2,3±2%	 	 para	 os	 complexos	 com	 NPSM-NNH2	 e	 NPSM-NNNH2,	

respectivamente.	Novamente,	a	taxa	de	transfecção	dos	complexos	foi	inferior	a	observada	

para	 o	 reagente	 comercial,	 como	mostra	 a	 Figura	 66.	 Neste	 caso,	 foi	 também	menor	 as	

observadas	 para	 as	 células	 HEK293T	 nas	mesmas	 condições.	 O	 caráter	 exploratório	 deste	

ensaio	 incentivou	o	 uso	 de	 dispersões	 já	 disponíveis.	 Ensaios	 anteriores	 apontaram	que	o	

uso	de	dispersões	antigas	compromete	a	eficiência	dos	complexos.	A	presença	da	variável	

degradabilidade	 impediu	 a	 interpretação	 comparativa	 dos	 resultados	 com	 os	 das	 células	

HEK293T,	 pois	 não	 foi	 possível	 saber	 o	 quanto	 esta	 variável	 afetou	 a	 eficiência	 de	

transfecção	em	detrimento	da	variável	tipo	celular.		
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Lipofectamina	3000	
1:100	

pDNA:NPSM-NNH2	 pDNA:NPSM-NNNH2	

	 	 	

	 	 	
Figura	66.	A	sobreposição	das	imagens	imagens	em	campo	claro,	DAPI	e	FITC		e	apenas	FITC	das	células	HeLa	

expostas	aos	complexos	com	Lipofectamina	3000	ou	NPSM-NNH2	e	NPSM-NNNH2	em	proporção	1:100.	As	

imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	5x.	

	
Assim,	 ensaios	 com	 dispersões	 recém	 preparadas	 e	 armazenadas	 à	 -20oC	 entre	 as	

repetições	foram	feitos	para	viabilizar	tal	comparação.	Ademais,	nestes	ensaios	a	eficiência	

de	transfecção	foi	avaliada	pela	técnica	de	citometria	de	fluxo,	com	o	intuito	de	confirmar	os	

dados	obtidos	através	do	protocolo	estabelecido	para	contagem	de	células.	

4.2.3. Ensaios	de	citometria	de	fluxo	

A	 técnica	 de	 citometria	 de	 fluxo	 permite	 o	 estudo	 de	 parâmetros	 como	 tamanho,	

complexidade	 e	 fluorescência	 de	 células	 ou	 partículas	 em	 suspensão	 a	 partir	 da	 sua	

interação	com	feixes	de	luz	durante	o	seu	fluxo	pelo	equipamento102.		

Depois	de	48	horas	da	transfecção,	as	células	HeLa	foram	coletadas	e	marcadas	com	

o	corante	de	viabilidade.	No	citômetro,	foram	registrados	100.000	eventos	de	cada	uma	das	

amostras	e	controles.	Para	ambos,	os	dados	foram	analisados	no	software	FlowJo	versão	7,	

onde	os	eventos	 foram	 inicialmente	 interpretados	em	painéis	 relacionando	o	tamanho	em	

função	da	granulosidade,	baseados	no	espalhamento	frontal	(forward	scatter,	FSC)	e	lateral	

da	 luz	 (side	 scartter,	 SSC),	 como	 mostrado	 na	 Figura	 67a114.	 As	 cores	 no	 painel	 estão	

relacionadas	ao	número	de	ocorrências	ou	densidade	de	eventos.		

Na	 aquisição	 dos	 dados,	 toda	 espécie	 capaz	 de	 dispersar	 o	 feixe	 de	 luz	 do	 laser	 é	

registrada	 e	 considerada	 um	 evento.	 Assim,	 os	 eventos	 com	 tamanho	 pequeno	 foram	

considerados	debris	celulares	e	por	isso	excluídos	durante	a	seleção	da	população	de	células,	

como	 mostrado	 na	 Figura	 67b.	 A	 população	 de	 células	 foi	 interpretada	 em	 painéis	
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relacionando	o	tamanho	em	área	(FSC-A)	em	função	do	tamanho	em	altura	(FSC-H),	o	que	

permitiu	discriminar	as	células	 individuais	dos	dupletos	ou	tripletos	de	células	e	considerar	

apenas	as	células	individuais	para	a	estimativa	da	taxa	de	transfecção.	As	células	individuais	

são	 aquelas	 que	 apresentam	 razão	 entre	 tamanho	 e	 altura	 igual	 a	 1,	 logo	 aparecem	

distribuídas	 em	um	ângulo	 de	 45o	 no	 painel	 relacionando	 o	 tamanho	 em	 área	 e	 altura.	 A	

Figura	 67c	mostra	 a	 seleção	 da	 população	 de	 células	 individuais	 dentro	 da	 população	 de	

células.	 Vale	 ressaltar	 que	 a	 seleção	 da	 população	 de	 células	 individuais	 levou	 em	

consideração	as	regiões	com	maior	densidade	de	eventos	e	foi	ajustada	conforme	a	variação	

desta	entre	as	amostras	e	controles.	

Eventos	totais	 População	de	células	 População	de	células	
individuais	

A	
	

B	
	

C	
Figura	67.	Painéis	usados	para	a	seleção	da	população	de	células	e	subsequente	seleção	da	subpopulação	de	

células	individuais.	

	
Após	 a	 seleção	 da	 população	 de	 interesse,	 houve	 a	 análise	 dos	 controles	

experimentais,	 mostrados	 na	 Figura	 68,	 que	 correspondem	 as	 células	 não-transfectadas	

(branco),	 células	 tratadas	 com	o	 corante	 de	 viabilidade	 com	metade	 das	 células	 vivas	 e	 a	

outra	metade	morta	 (live	 and	 death),	 células	 tratadas	 apenas	 com	 a	 Lipofectamina	 2000	

(GFP+)	 e	 tratadas	 com	 a	 Lipofectamina	 2000	 e	 depois	 com	 o	 corante	 de	 viabilidade	

(Lipofectamina).	 As	 células	 não-transfectadas	 foram	 usadas	 para	 o	 ajuste	 da	 voltagem	

aplicada	 na	 aquisição	 dos	 dados	 e	 na	 compensação	 da	 autofluorescência	 celular.	 Já	 os	

controles	 experimentais	 de	 células	 vivas	 e	mortas	 e	 das	 tratadas	 apenas	 com	 o	 reagente	

Lipofectamina	 2000	 foram	 usados	 na	 identificação	 da	 intensidade	 de	 detecção	 mínima	

considerada	positiva	para	os	filtros	FITC	e	APC-Cy7.		
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Controles:	compensação	
Sem	tratamento	 Células	vivas/	mortas	 Lipofectamina	2000	

	 	 	
Figura	68.	Paneis	usados	para	determinar	os	valores	de	referência	para	intensidade	basal	de	detecção	de	FITC	e	

APC-Cy7.	

	
Os	níveis	basais	de	intensidade	definidos	com	os	controles	aparecem	nos	painéis	das	

amostras	e	do	controle	Lipofectamina	2000	 (Figura	69)	na	 forma	de	eixos,	que	dividem	os	

eventos	 em	 quatro	 quadrantes.	 O	 quadrante	 Q1	 delimitada	 a	 subpopulação	 de	 células	

positivas	para	APC-Cy7	e	negativas	para	FITC	(+,-),	para	os	demais	quadrantes	vale	a	mesma	

interpretação:	Q2	(+,+),	Q3	(-,+)	e	Q4	(-,-).	Neste	caso,	o	quadrante	Q3	é	o	de	 interesse,	 já	

que	delimita	a	subpopulação	de	células	vivas	que	expressou	a	proteína	verde	fluorescente.		

Em	 termos	 quantitativos,	 a	 compensação	 proporcionou	 o	 número	 de	 eventos	

presentes	na	população	de	 células	 individuais	 que	 corresponde	 a	 células	mortas	 e	 vivas	 e	

também	a	células	positivas	e	negativas	para	a	expressão	de	GFP.	A	razão	entre	o	número	de	

eventos	 para	 células	 vivas	 positivas	 para	 expressão	 de	 GFP	 e	 o	 número	 de	 eventos	 para	

células	 vivas	 forneceu	 a	 porcentagem	 de	 eficiência	 de	 transfecção	 das	 amostras	 e	 da	

Lipofectamina	2000.		

	
Figura	69.	Painel	da	distribuição	de	células	individuais	pela	intensidade	de	detecção	em	APC-Cy7	e	FITC	do	

controle	positivo	dos	ensaios	de	transfecção	celular,	Lipofectamina	2000.		
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A	 análise	 da	 eficiência	 de	 transfecção	 dos	 complexos	 pDNA:NPSM-NxH2	 por	

citometria	 de	 fluxo	 foi	 feita	 com	 células	 HeLa	 em	 três	 experimentos	 independentes,	

envolvendo	 duplicata	 dos	 grupos	 experimentais.	 A	 eficiência	 de	 transfecção	 foi	 reportada	

usando	 a	 média	 dos	 ensaios,	 acompanhada	 do	 respectivo	 desvio	 padrão	 dos	 valores	 em	

porcentagem.	 Os	 painéis	 da	 distribuição	 de	 células	 individuais	 pela	 sua	 intensidade	 de	

detecção	 em	 APC-Cy7	 e	 FITC	 são	 mostrados	 no	 ANEXO	 nas	 Figura	 77	 à	 Figura	 81	 e	

correspondem	aos	resultados	de	uma	das	duplicatas	do	experimento	dois.			

4.2.3.1. Avaliação	da	eficiência	de	transfecção	dos	pDNA:NPSM-NxH2	

As	 sobreposições	 das	 imagens	 obtidas	 com	 as	 células	 HeLa	 expostas	 as	 condições	

controle	são	mostradas	na	Figura	70.	Os	resultados	de	citometria	de	fluxo	apontaram	uma	

eficiência	de	transfecção	de	18,0±9,7%	para	a	Lipofectamina	2000,	resultado	superior	aquele	

obtido	nos	ensaios	exploratórios	para	a	Lipofectamina	3000.		

Controle	negativo	 Controle	positivo	

A	 B	
Figura	70.	A	sobreposição	das	imagens	em	campo	claro,	DAPI	e	GFP	das	células	HeLa	expostas	as	condições	

experimentais	controle:	(A)	apenas	pDNA	e	(B)	Lipofectamina	2000.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	

objetiva	de	10x.	

	
As	 sobreposições	 das	 imagens	 das	 células	 HeLa	 expostas	 aos	 complexos	 são	

mostradas	 na	 Figura	 71,	 acompanhadas	 dos	 resultados	 de	 citometria	 de	 fluxo,	 que	

apontaram	 a	 eficiência	 de	 transfecção	 de	 cada	 concentração.	 A	 técnica	 de	 citometria	 de	

fluxo	avalia	todas	as	células,	individualmente,	em	questão	de	minutos,	logo	é	mais	rápida	e	

precisa	 que	 a	 contagem	 de	 células.	 Ademais,	 fornece	 informações	 sobre	 alterações	

morfológicas	 com	 o	 aparecimento	 de	 subpopulações,	 como	 discutido	 nos	 ensaios	 de	

citotoxicidade,	o	que	não	é	 alcançado	 com	as	 imagens	pontuais	 feitas	por	microscopia	de	

fluorescência.	 No	 entanto,	 os	 valores	 obtidos	 pelas	 técnicas	 foram	 próximos,	 em	 especial	

para	 os	 pDNA:NPSM-NNNH2,	 mostrando	 que	 a	 contagem	 de	 células	 forneceu	 uma	

estimativa	aproximada	da	eficiência	de	transfecção	das	células	HeLa	e	HEK294T.		
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	 pDNA:NPSM-NH2	 pDNA:NPSM-NNH2	 pDNA:NPSM-NNNH2	

1:5	

	 	 	

1:10	

	
0,7±0,3%	

	
1,6±0,4%	

	
0,3±0,1%	

1:50	

	
1,4±0,6%	

	
3,0±0,9%	

	
1,2±0,7%	

1:100	

	
5,7±1,8%	

	
3,8±1,3%	

	
2,3±1,2%	

Figura	71.	A	sobreposição	das	imagens	em	campo	claro,	DAPI	e	FITC	das	células	HeLa	transfectadas	com	os	

complexos	pDNA:NPSM-NxH2	em	diferentes	proporções	e	respectivas	eficiências	de	transfecção	determinadas	

por	citometria	de	fluxo.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	10x.	

	
As	porcentagens	obtidas	por	 citometria	de	 fluxo	confirmam	a	dependência	entre	o	

número	de	células	GFP	positivas	e	a	concentração	das	nanopartículas	na	etapa	de	formação	

dos	complexos,	que	foi	proposta	anteriormente	a	partir	da	análise	qualitativa	das	imagens.	

Entretanto,	a	ANOVA	dos	resultados	apresentados	na	Figura	72	considerou	a	diferença	entre	

a	 porcentagem	 de	 eficiência	 de	 transfecção	 média	 das	 diferentes	 concentrações	 não	

significativa,	como	mostra	a	Tabela	20	do	ANEXO.	O	mesmo	foi	observado	para	a	diferença	

entre	a	porcentagem	da	eficiência	de	transfecção	média	entre	 todos	os	grupos	 funcionais,	

nas	 diferentes	 proporções.	 Já	 entre	 a	 porcentagem	da	 eficiência	 de	 transfecção	média	 de	
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todas	nanopartículas	e	da	Lipofectamina	2000	houve	diferença	com	significância	moderada	

(P<0,01).	Assim,	para	os	pDNA:NPSM-NxH2,	os	diferentes	grupos	funcionais	tiveram	o	mesmo	

desempenho	na	entrega	do	vetor,	que	foi	significativamente	inferior	aquele	observado	para	

o	reagente	comercial,	como	mostra	a	Figura	73.	

	
Figura	72.	porcentagem	da	eficiência	de	transfecção	dos	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	formadas	em	diferentes	

proporções.	

	

Lipofectamina	2000	 1:100	
pDNA:NPSM-NH2	 pDNA:NPSM-NNH2	 pDNA:NPSM-NNNH2	

	 	 	 	

	
18,0±9,7%	

	
5,7±1,8%	

	
3,8±1,3%	

	
2,3±1,2%	

Figura	73.	A	sobreposição	das	imagens	das	células	HeLa	expostas	aos	complexos	com	Lipofectamina	2000	ou	

NPSM-NNH2	e	NPSM-NNNH2	em	proporção	1:100.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	10x.	
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Os	valores	de	eficiência	de	transfecção	observados	para	as	células	HeLa	corroboram	

com	 aqueles	 estimadas	 por	 contagem	 para	 as	 células	 HEK293T,	 em	 número	 e	 tendência	

entre	os	 complexos.	 Em	ambos	os	 casos,	 os	pDNA:NPSM-NH2	 foram	os	mais	 eficientes	na	

entrega	 gênica,	 seguido	 pelos	 pDNA:NPSM-NNH2	 e	 pDNA:NPSM-NNNH2.	 Ao	 retomar	 os	

resultados	da	caracterização	físico-química	das	nanopartículas,	a	carga	superficial	das	NPSM-

NH2	e	NPSM-NNH2	não	foi	afetada	pela	autoclavagem	e	apenas	as	NPSM-NH2	foram	capazes	

de	 manter	 a	 carga	 superficial	 positiva	 quando	 dispersas	 no	 meio	 de	 cultura	 DMEM.	 Tal	

comportamento	 possivelmente	 impactou	 o	 desempenho	 NPSM-NH2	 na	 formação	 dos	

complexos.	No	 entanto,	 a	 caracterização	 físico-química	 dos	 complexos	 atribuiu	 uma	 carga	

superficial	 negativa	 de	 mesmo	 valor	 para	 os	 complexos	 formados	 a	 partir	 das	 diferentes	

NPSM-NxH2.	Neste	caso,	a	composição	do	meio	de	cultura	possivelmente	impediu	que	uma	

ligeira	 diferença	 entre	 as	 cargas	 dos	 complexos	 fosse	 registrada,	 como	 aconteceu	para	 os	

complexos	em	TAE.	

A	 eficiência	 de	 transfecção	 depende	 da	 capacidade	 dos	 complexos	 em	 superar	 a	

membrana	 plasmática,	 apenas	 uma	 das	 barreiras	 encontradas	 para	 a	 expressão	 do	

transgene.	 O	 tamanho	 e	 a	 forma	 são	 fatores	 relevantes	 para	 internalização	 celular,	 pois	

modulam	a	 interação	dos	complexos	com	as	células33,45,80,115,116.	Entre	as	nanopartículas,	a	

forma	variou	devido	a	formação	de	agregados	e	por	conseguinte	a	área	superficial	disponível	

para	 as	 interações	 com	 as	 células.	 O	mesmo	 pode	 ser	 dito	 sobre	 o	 tamanho,	 que	 variou	

entre	 os	 complexos	 e	 possivelmente	 também	 contribuiu	 para	 a	 diferença	 observada	 nos	

resultados.	 O	 tamanho	 e	 a	 carga	 definem	 o	 mecanismos	 de	 endocitose	 pelo	 qual	 os	

complexos	 são	 internalizados	 pelas	 células33,45.	 Os	 complexos	 com	 100	 nm	 são	

preferencialmente	transportados	pela	via	endocítica	mediada	por	clatrina,	enquanto	aqueles	

com	 500	 nm	 pela	mediada	 por	 caveolina.	 A	 via	 endocítica	mediada	 por	 caveolina	 é	mais	

lenta,	 tende	 a	 evitar	 o	 compartimento	 endossomal	 e	 leva	 ao	 acúmulo	 dos	 complexos	 na	

região	perinuclear,	o	que	favorece	a	entrega	gênica33,74.	Assim,	complexos	com	mais	de	500	

nm	estão	associados	a	maiores	eficiências	de	transfecção.	Após	a	autoclavagem,	as	NPSM-

NH2	apresentaram	um	tamanho	hidrodinâmico	médio	de	1000	nm	e	de	3263	nm	depois	de	

complexadas	com	pDNA.	Neste	caso,	a	instabilidade	coloidal	das	nanopartículas	adiciona	um	

aumento	considerável	ao	tamanho	dos	complexos,	que	esbarram	nos	limites	da	flexibilidade	

da	membrana	plasmática33	e	desfavorece	a	sua	internalização	celular.	
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No	entanto,	mesmo	se	os	complexos	apresentassem	estabilidade	coloidal,	estes	não	

seriam	 eficientemente	 internalizados	 devido	 a	 interações	 repulsivas	 com	 as	 células.	 Na	

superfície	das	células	estão	ancorados	proteoglicanos	entre	outras	espécies,	que	oferecem	a	

membrana	plasmática	uma	carga	 superficial	negativa45,	 sendo	o	potencial	 transmembrana	

de	 células	 HeLa	 estimado	 em	 -50	mV117.	 Assim,	 entre	 os	 complexos	 com	 carga	 negativa,	

como	 os	 pDNA:NPSM-NxH2,	 e	 a	 superfície	 das	 células	 foram	 estabelecidas	 interação	

repulsivas,	 que	 aumentam	 a	 energia	 necessária	 para	 a	 curvatura	 da	 membrana	 celular.	

Ademais,	 os	 complexos	 deixam	 de	 perturbar	 o	 potencial	 transmembrana,	 que	 atua	 na	

transmissão	de	sinais	e	estímulo	das	vias	de	internalização	celular45.		

Vale	 ressaltar	 que	 o	 impacto	 do	 tamanho	 e	 da	 carga	 na	 taxa	 de	 internalização	 é	

específico	 para	 cada	 tipo	 celular,	 o	 que	 ficou	 evidente	 pelos	 resultados	 obtidos	 com	 as	

células	 HEK293T	 e	 HeLa,	 ambas	 epiteliais,	 com	 as	 células	 NIH3T3,	 que	 são	

fibroblastos33,81,115.	 Em	 geral,	 a	 agregação	 e	 a	 carga	 superficial	 negativa	 dos	 complexos	

comprometeu	 o	 seu	 desempenho	 como	 transportadores	 gênicos.	 A	 carga	 superficial	

ligeiramente	mais	positiva	das	NPSM-NH2	possivelmente	contribuiu	para	o	seu	desempenho	

superior,	que	mesmo	não	significativo,	corrobora	com	as	suas	características	físico-químicas.	

O	 relativo	 êxito	 desta	 amostra	 sobre	 as	 demais	 está	 relacionado	 a	maior	 estabilidade	 ou	

menor	reatividade	da	sua	cadeia	funcional	nas	condições	dos	ensaios	biológicos.		

4.2.3.2. Avaliação	da	eficiência	de	transfecção	dos	pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	

Após	a	internalização	por	endocitose,	os	complexos	trafegam	pelo	citosol	dentro	de	

vesículas	designadas	endossomos,	que	podem	liberar	o	seu	conteúdo	no	citoplasma	ou	ser	

direcionadas	 para	 o	 compartimento	 lisossomal.	 Os	 lisossomos	 são	 organelas	 responsáveis	

pela	 digestão	 celular,	 logo	 oferecem	 um	 ambiente	 propício	 a	 degradação	 do	 pDNA	 e	

também	das	nanopartículas.	O	aprisionamento	endossomal	é	um	obstáculo	comum	para	a	

eficiência	 de	 sistemas	 de	 entrega	 gênica,	 o	 que	 motivou	 o	 carregamento	 dos	 poros	 das	

nanopartículas	com	cloroquina,	um	agente	endossomolítico	químico33.		

Não	existe	consenso	sobre	como	a	cloroquina	aumenta	a	eficiência	de	transfecção	de	

transportadores	gênicos.	Entre	os	possíveis	mecanismos	está	a	sua	atuação	como	esponja	de	

prótons35.	Em	sua	lateral	alifática,	a	cloroquina	apresenta	grupos	amino	com	pka	entre	8,1	e	

10,2,	 que	 são	 protonados	 nos	 endossomos,	 onde	o	pH	 varia	 entre	 5,5-6,5.	 A	 absorção	de	

prótons	 ocasiona	 um	desequilíbrio	 osmótico	 que	 leva	 ao	 inchaço	 e	 posterior	 rompimento	

deste	 compartimento,	 o	 que	 promove	 o	 escape	 endossomal	 dos	 complexos.	 Outro	
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mecanismo	 possível	 é	 a	 desestabilização	 dos	 complexos	 pela	 intercalação	 de	 cloroquina	

entre	o	DNA	e	as	nanopartículas,	o	que	auxilia	a	 liberação	de	pDNA	no	citosol.	Visto	que	a	

cloroquina	é	uma	molécula	duplamente	protonada	nas	condições	 fisiológicas,	esta	é	capaz	

de	 interagir	com	os	grupos	 fosfato	por	 interações	eletrostáticas	e	 reduzir	a	carga	negativa	

total	do	pDNA,	o	que	desfavorece	as	interações	eletrostáticas	já	estabelecidas	entre	pDNA	e	

nanopartículas.	Da	mesma	maneira,	a	cadeia	quinoléica	da	cloroquina	interage	com	as	pares	

de	bases	do	DNA,	contribuindo	para	com	uma	desestabilização	estérica	dos	complexos48.	

Para	 avaliar	 a	 capacidade	 da	 cloroquina	 em	 favorecer	 a	 entrega	 gênica	 dos	

complexos	pDNA:NPSM-NxH2,	o	mesmo	procedimento	experimental	de	transfecção	aplicado	

aos	pDNA:NPSM-NxH2	em	células	HeLa	 foi	 seguido	para	os	pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2,	que	

foram	acomodados	nas	mesma	placa,	em	duplicata,	nos	três	experimentos	 independentes.	

Por	isso,	para	esta	amostra	valem	as	imagens	dos	controles	experimentais	apresentadas	na	

Figura	70.	As	imagens	das	células	HeLa	expostas	as	diferentes	proporções	dos	complexos	são	

mostradas	na	Figura	74,	acompanhadas	da	respectiva	eficiência	de	transfecção.	

pDNA:CLQ@NPSM-NNNNH2	
1:5	 1:10	 1:50	 1:100	

	
	

	
0,2±0,0%	

	
0,5±0,4%	

	
1,9±1,0%	

Figura	74.	A	sobreposição	das	imagens	em	campo	claro,	DAPI	e	FITC	das	células	HeLa	transfectadas	com	os	

complexos	pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	em	diferentes	proporções	e	respectivas	eficiências	de	transfecção	

determinadas	por	citometria	de	fluxo.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	10x.	

	
A	eficiência	de	transfecção	na	presença	de	cloroquina	foi	menor	que	a	observada	na	

ausência	 deste	 agente	 endossomolítico,	 como	 mostrado	 na	 Figura	 75,	 apontando	 que	 o	

escape	endossomal	não	é	a	etapa	limitante	da	entrega	gênica	para	as	NPSM-NxH2.	Ademais,	

a	diferença	entre	a	carga	superficial	de	+10,9±1	mV	das	CLQ@NPSM-NNNH2	e	+0,3±0,8	mV	

das	NPSM-NNNH2	não	favoreceu	a	 internalização	celular	dos	complexos,	o	que	sugere	que	

os	 resultados	 in	 vitro	 não	 são	 sensíveis	 a	 variações	 sutis	 de	 carga,	 como	 anteriormente	

proposto.	
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Lipofectamina	2000	
1:100	

pDNA:NPSM-NNNH2	 pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	

	 	 	

	
18,0±9,7%	

	
2,3±1,2%	

	
1,9±1,0%	

Figura	75.	A	sobreposição	das	imagens	das	células	HeLa	expostas	aos	complexos	com	Lipofectamina	2000	ou	

NPSM-NNNH2	e	CLQ@NPSM-NNNH2	em	proporção	1:100.	As	imagens	foram	adquiridas	com	a	lente	objetiva	de	

10x.	

	
A	Tabela	20	do	ANEXO	também	mostra	a	ANOVA	dos	resultados	de	porcentagem	de	

eficiência	de	 transfecção	dos	pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	e	os	demais	 complexos.	O	mesmo	

observado	para	os	pDNA:NPSM-NxH2	se	aplica	para	os	pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2,	em	que	a	

diferença	 entre	 a	 porcentagem	 de	 eficiência	 de	 transfecção	 média	 das	 diferentes	

concentrações,	 entre	 todos	 os	 grupos	 funcionais,	 não	 foi	 significativa,	 enquanto	 entre	 as	

nanopartículas	 e	 da	 Lipofectamina	 2000	 houve	 diferença	 com	 significância	 moderada	

(P<0,01),	 nas	 diferentes	 concentrações.	 Assim,	 a	 NPSM-NNNH2	 tiveram	 o	 mesmo	

desempenho	na	entrega	do	vetor	na	presença	e	na	ausência	de	cloroquina,	que	em	ambos	

os	casos	 foi	 significativamente	 inferior	aquele	observado	para	o	 reagente	comercial,	 como	

mostrado	na	Figura	76.	



	

98	

	
Figura	76.	Porcentagem	da	eficiência	de	transfecção	dos	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	e	pDNA:NPSM-NNNH2	

formadas	em	diferentes	proporções.	
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5. CONCLUSÕES	

Neste	 estudo,	 nanopartículas	 de	 silica	mesoporosa	 quimicamente	modificadas	 com	

alquilaminos	 contendo	 um,	 dois	 ou	 três	 grupos	 amino	 (NPSM-NxH2)	 em	 sua	 estrutura	

molecular	 foram	 sintetizadas	 e	 apresentaram	 uma	 estrutura	 mesoporosa	 não	 ordenada,	

formato	 esférico,	 diâmetro	 ao	 redor	 de	 90	 nm	 e	 tamanho	 superior	 a	 100	 nm	 quando	

dispersas	em	solução	aquosa,	onde	a	carga	superficial	foi	positiva.	A	carga	e	o	tamanho	das	

NPSM-NxH2	variaram	conforme	a	composição	do	dispersante,	onde	no	meio	de	cultura	das	

células	(DMEM)	apresentaram	carga	levemente	positiva	devido	a	diminuição	da	área	efetiva	

de	carga	positiva	pelas	espécies	carregadas	presentes	neste	meio.	Ademais,	a	autoclavagem	

das	dispersões	ocasionou	a	degradação	do	grupo	 funcional	NNNH2,	o	que	comprometeu	a	

carga	 positiva	 desta	 amostra	 e	 também	 a	 sua	 capacidade	 de	 estabelecer	 interações	

eletrostáticas	com	o	DNA	plasmidial	e	portanto	de	transfectar	células.	

Nos	ensaios	de	citotoxicidade,	as	NPSM-NxH2	e	seus	complexos	formados	com	o	DNA	

plasmidial	alcançaram	resultados	mínimos	de	viabilidade	celular	de	52%	e	48%	com	células	

NIH3T3	e	HeLa,	respectivamente,	que	suportam	a	sua	aplicação	em	ensaios	in	vitro	e	ex	situ.	

Ademais,	os	resultados	obtidos	por	citometria	de	fluxo	sugerem	que	o	ensaio	de	MTT	não	é	

adequado	para	estimar	a	citotoxidade	desta	classe	de	materiais	inorgânicos.		

Nos	 ensaios	 de	 transfecção,	 os	 complexos	 pDNA:NPSM-NxH2	 formados	 com	 um	

plasmídeo	 contendo	 o	 gene	 da	 proteína	 verde	 fluorescente	 foram	 capazes	 de	 transfectar	

células	 epiteliais	 humanas,	 mas	 não	 fibroblastos	 murinos,	 em	 condições	 experimentais	

similares.	 A	 densidade	 de	 proteínas	 na	 membrana	 plasmática	 varia	 entre	 as	 diferentes	

linhagens	 celulares	 e	 com	 isso	 a	 repulsão	 estabelecida	 entre	 a	 superfície	 das	 células	 e	 os	

complexos	 pDNA:NPSM-NxH2,	 que	 apresentaram	 carga	 superficial	 negativa	 em	 DMEM.	

Ademais,	o	mecanismo	de	endocitose	e	a	 taxa	de	proliferação	celular	 também	são	 fatores	

que	 impactam	a	eficiência	de	 transfecção	dos	pDNA:NPSM-NxH2	e	variam	entre	diferentes	

linhagens	celulares.	

Em	 células	 HeLa,	 os	 complexos	 pDNA:NPSM-NH2	 em	 proporção	 1:100	 obtiveram	 a	

maior	eficiência	de	transfecção,	uma	porcentagem	de	5,7±1,8%	de	células	positivas	para	a	

expressão	de	GFP,	contra	3,8±1,3%	e	2,3±1,2%	dos	pDNA:NPSM-NNH2	e	pDNA:NPSM-NH2,	

respectivamente.	O	relativo	êxito	desta	amostra	pode	ser	relacionado	a	maior	estabilidade	

ou	menor	reatividade	da	sua	cadeia	funcional	nas	condições	dos	ensaios	biológicos,	já	que	as	
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NPSM-NH2	foram	capazes	de	manter	a	sua	carga	positiva	depois	da	autoclavagem	e	quando	

dispersa	em	DMEM.	

O	uso	das	NPSM-NNNH2	carregadas	com	cloroquina,	um	fator	endossomolítico,	não	

aumentou	a	eficiência	de	transfecção	dos	complexos	pDNA:NPSM-NNNH2,	 indicando	que	o	

escape	 endossomal	 não	 é	 a	 etapa	 limitando	 a	 entrega	 gênica,	 mas	 sim	 a	 internalização	

celular.	 Os	 valores	 de	 tamanho	 e	 carga	 superficial	 dos	 complexos	 apontaram	 para	 esta	

conclusão,	 já	 que	 estes	 apresentaram	 tamanho	 superior	 a	 500	 nm	 e	 carga	 superficial	

negativa.	 Assim,	 os	 complexos	 estabeleceram	 interações	 repulsivas	 com	 a	 membrana	

plasmática	e	tiveram	a	sua	internalização	por	endocitose	barrada	devido	ao	seu	tamanho..	

Os	 resultados	 obtidos	 nos	 ensaios	 químicos	 e	 biológicos	 indicam	 que	 as	

nanopartículas	 de	 sílica	 mesoporosa	 são	 potenciais	 plataformas	 de	 entrega	 de	 DNA	

plasmidial,	 um	 vetor	 não	 viral	 capaz	 de	 viabilizar	 a	 terapia	 gênica	 como	 uma	 abordagem	

terapêutica	segura	e	barata	para	doenças	genéticas	e	adquiridas.	A	 tendência	a	agregação	

das	nanopartículas	desfavorece	a	internalização	celular	de	seus	complexos	com	pDNA,	o	que	

limita	a	 sua	eficiência	de	 transfecção.	A	modificação	da	 superfície	das	nanopartículas	 com	

grupos	 estabilizantes,	 que	 auxiliem	 na	 manutenção	 de	 dispersões	 coloidais	 estáveis,	

associada	 ao	 recobrimento	 dos	 complexos	 com	 ligantes	 que	 possibilitem	 a	 ligação	 alvo-

específica	dos	sistemas	a	membrana	plasmática	através	de	receptores	são	propostas	futuras	

para	aumentar	a	eficiência	do	sistema	de	entrega	gênica	propostos	neste	estudo.		
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ANEXO	

	

Tabela	17.	ANOVA	da	%	de	viabilidade	celular	média	obtida	para	as	diferentes	concentrações	das	NPSM-NxH2	

em	células	NIH3T3.	

Table	Analyzed	 MTT	células	NIH3T3	 		 		 		
		 		 		 		 		
Two-way	ANOVA	 		 		 		 		
		 		 		 		 		
Source	of	Variation	 %	of	total	variation	 P	value	 		 		
Interaction	 7.92	 0.9959	 		 		
Nanopartículas	 25.75	 0.0699	 		 		
Concentrações	 3.80	 0.8717	 		 		
		 		 		 		 		
Source	of	Variation	 P	value	summary	 Significant?	 		 		
Interaction	 ns	 No	 		 		
Nanopartículas	 ns	 No	 		 		
Concentrações	 ns	 No	 		 		
		 		 		 		 		
Source	of	Variation	 Df	 Sum-of-squares	 Mean	square	 F	
Interaction	 12	 4159	 346.6	 0.2113	
Nanopartículas	 3	 13510	 4505	 2.746	
Concentrações	 4	 1996	 499.1	 0.3043	
Residual	 20	 32810	 1640	 		
		 		 		 		 		
Number	of	missing	values	 0	 		 		 		
		 		 		 		 		
Bonferroni	posttests	 		 		 		 		
		 		 		 		 		
NPSM-NH2	vs	NPSM-NNH2	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NH2	 NPSM-NNH2	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 63.10	 91.13	 28.03	 -119.0	to	175.1	
1:10	 61.18	 106.1	 44.88	 -102.2	to	191.9	
1:50	 63.68	 129.7	 65.97	 -81.06	to	213.0	
1:100	 52.65	 65.98	 13.33	 -133.7	to	160.4	
1:200	 33.80	 87.43	 53.63	 -93.41	to	200.7	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 28.03	 0.6920	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 44.88	 1.108	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 65.97	 1.629	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 13.33	 0.3290	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 53.63	 1.324	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NH2	vs	NPSM-NNNH2	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NH2	 NPSM-NNNH2	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 63.10	 78.43	 15.33	 -131.7	to	162.4	
1:10	 61.18	 59.53	 -1.650	 -148.7	to	145.4	
1:50	 63.68	 75.43	 11.75	 -135.3	to	158.8	
1:100	 52.65	 73.53	 20.88	 -126.2	to	167.9	
1:200	 33.80	 72.78	 38.98	 -108.1	to	186.0	
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Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 15.33	 0.3784	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 -1.650	 0.04074	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 11.75	 0.2901	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 20.88	 0.5154	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 38.98	 0.9623	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NH2	vs	Controle	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NH2	 Controle	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 63.10	 100.0	 36.90	 -110.1	to	183.9	
1:10	 61.18	 100.0	 38.83	 -108.2	to	185.9	
1:50	 63.68	 100.0	 36.33	 -110.7	to	183.4	
1:100	 52.65	 100.0	 47.35	 -99.68	to	194.4	
1:200	 33.80	 100.0	 66.20	 -80.83	to	213.2	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 36.90	 0.9111	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 38.83	 0.9586	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 36.33	 0.8969	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 47.35	 1.169	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 66.20	 1.635	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NNH2	vs	NPSM-NNNH2	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NNH2	 NPSM-NNNH2	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 91.13	 78.43	 -12.70	 -159.7	to	134.3	
1:10	 106.1	 59.53	 -46.53	 -193.6	to	100.5	
1:50	 129.7	 75.43	 -54.22	 -201.3	to	92.81	
1:100	 65.98	 73.53	 7.550	 -139.5	to	154.6	
1:200	 87.43	 72.78	 -14.65	 -161.7	to	132.4	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 -12.70	 0.3136	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 -46.53	 1.149	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 -54.22	 1.339	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 7.550	 0.1864	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 -14.65	 0.3617	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NNH2	vs	Controle	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NNH2	 Controle	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 91.13	 100.0	 8.875	 -138.2	to	155.9	
1:10	 106.1	 100.0	 -6.050	 -153.1	to	141.0	
1:50	 129.7	 100.0	 -29.65	 -176.7	to	117.4	
1:100	 65.98	 100.0	 34.03	 -113.0	to	181.1	
1:200	 87.43	 100.0	 12.58	 -134.5	to	159.6	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 8.875	 0.2191	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 -6.050	 0.1494	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 -29.65	 0.7321	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 34.03	 0.8401	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 12.58	 0.3105	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NNNH2	vs	Controle	 		 		 		 		
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Concentrações	 NPSM-NNNH2	 Controle	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 78.43	 100.0	 21.58	 -125.5	to	168.6	
1:10	 59.53	 100.0	 40.48	 -106.6	to	187.5	
1:50	 75.43	 100.0	 24.58	 -122.5	to	171.6	
1:100	 73.53	 100.0	 26.48	 -120.6	to	173.5	
1:200	 72.78	 100.0	 27.23	 -119.8	to	174.3	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 21.58	 0.5327	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 40.48	 0.9993	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 24.58	 0.6068	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 26.48	 0.6537	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 27.23	 0.6722	 P	>	0.05	 ns	

	
Tabela	18.	ANOVA	da	%	de	viabilidade	celular	média	obtida	para	as	diferentes	concentrações	das	NPSM-NxH2	

em	células	HeLa.	

Table	Analyzed	 MTT	HeLa	NPSM-NxH2			 		 		
		 		 		 		 		
Two-way	ANOVA	 		 		 		 		
		 		 		 		 		
Source	of	Variation	 %	of	total	variation	 P	value	 		 		
Interaction	 7.80	 0.0342	 		 		
Nanopartículas	 71.03	 P<0.0001	 		 		
Concentrações	 10.23	 P<0.0001	 		 		
		 		 		 		 		
Source	of	Variation	 P	value	summary	 Significant?	 		 		
Interaction	 *	 Yes	 		 		
Nanopartículas	 ***	 Yes	 		 		
Concentrações	 ***	 Yes	 		 		
		 		 		 		 		
Source	of	Variation	 Df	 Sum-of-squares	 Mean	square	F	
Interaction	 16	 3311	 206.9	 2.006	
Nanopartículas	 4	 30130	 7533	 73.02	
Concentrações	 4	 4340	 1085	 10.52	
Residual	 45	 4642	 103.2	 		
		 		 		 		 		
Number	of	missing	values	 5	 		 		 		
		 		 		 		 		
Bonferroni	posttests	 		 		 		 		
		 		 		 		 		
NPSM-NH2	vs	NPSM-NNH2	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NH2	 NPSM-NNH2	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 45.33	 51.47	 6.133	 -23.06	to	35.33	
1:10	 45.83	 54.27	 8.433	 -20.76	to	37.63	
1:50	 56.58	 47.87	 -8.713	 -37.91	to	20.48	
1:100	 44.40	 46.80	 2.400	 -26.79	to	31.59	
1:200	 23.37	 42.17	 18.80	 -10.39	to	47.99	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 6.133	 0.7396	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 8.433	 1.017	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 -8.713	 1.051	 P	>	0.05	 ns	
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1:100	 2.400	 0.2894	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 18.80	 2.267	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NH2	vs	NPSM-NNNH2	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NH2	 NPSM-NNNH2	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 45.33	 57.77	 12.43	 -16.76	to	41.63	
1:10	 45.83	 51.47	 5.633	 -23.56	to	34.83	
1:50	 56.58	 46.37	 -10.21	 -39.41	to	18.98	
1:100	 44.40	 48.70	 4.300	 -24.89	to	33.49	
1:200	 23.37	 28.90	 5.533	 -23.66	to	34.73	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 12.43	 1.499	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 5.633	 0.6793	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 -10.21	 1.232	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 4.300	 0.5185	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 5.533	 0.6672	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NH2	vs	CLQ@NPSM-NNNH2	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NH2	 CLQ@NPSM-NNNH2	Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 45.33	 86.30	 40.97	 8.327	to	73.61	
1:10	 45.83	 75.85	 30.02	 -2.623	to	62.66	
1:50	 56.58	 69.35	 12.77	 -19.87	to	45.41	
1:100	 44.40	 53.60	 9.200	 -23.44	to	41.84	
1:200	 23.37	 34.10	 10.73	 -21.91	to	43.37	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 40.97	 4.418	 P<0.001	 ***	
1:10	 30.02	 3.237	 P	<	0.05	 *	
1:50	 12.77	 1.377	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 9.200	 0.9922	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 10.73	 1.158	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NH2	vs	Controle	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NH2	 Controle	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 45.33	 100.0	 54.67	 25.47	to	83.86	
1:10	 45.83	 100.0	 54.17	 24.97	to	83.36	
1:50	 56.58	 100.0	 43.42	 14.23	to	72.61	
1:100	 44.40	 100.0	 55.60	 26.41	to	84.79	
1:200	 23.37	 100.0	 76.63	 47.44	to	105.8	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 54.67	 6.592	 P<0.001	 ***	
1:10	 54.17	 6.532	 P<0.001	 ***	
1:50	 43.42	 5.236	 P<0.001	 ***	
1:100	 55.60	 6.704	 P<0.001	 ***	
1:200	 76.63	 9.241	 P<0.001	 ***	
		 		 		 		 		
NPSM-NNH2	vs	NPSM-NNNH2	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NNH2	 NPSM-NNNH2	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 51.47	 57.77	 6.300	 -22.89	to	35.49	
1:10	 54.27	 51.47	 -2.800	 -31.99	to	26.39	
1:50	 47.87	 46.37	 -1.500	 -30.69	to	27.69	
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1:100	 46.80	 48.70	 1.900	 -27.29	to	31.09	
1:200	 42.17	 28.90	 -13.27	 -42.46	to	15.93	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 6.300	 0.7597	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 -2.800	 0.3376	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 -1.500	 0.1809	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 1.900	 0.2291	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 -13.27	 1.600	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NNH2	vs	CLQ@NPSM-NNNH2	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NNH2	 CLQ@NPSM-NNNH2	Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 51.47	 86.30	 34.83	 2.194	to	67.47	
1:10	 54.27	 75.85	 21.58	 -11.06	to	54.22	
1:50	 47.87	 69.35	 21.48	 -11.16	to	54.12	
1:100	 46.80	 53.60	 6.800	 -25.84	to	39.44	
1:200	 42.17	 34.10	 -8.067	 -40.71	to	24.57	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 34.83	 3.757	 P<0.01	 **	
1:10	 21.58	 2.328	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 21.48	 2.317	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 6.800	 0.7334	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 -8.067	 0.8700	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NNH2	vs	Controle	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NNH2	 Controle	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 51.47	 100.0	 48.53	 19.34	to	77.73	
1:10	 54.27	 100.0	 45.73	 16.54	to	74.93	
1:50	 47.87	 100.0	 52.13	 22.94	to	81.33	
1:100	 46.80	 100.0	 53.20	 24.01	to	82.39	
1:200	 42.17	 100.0	 57.83	 28.64	to	87.03	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 48.53	 5.852	 P<0.001	 ***	
1:10	 45.73	 5.515	 P<0.001	 ***	
1:50	 52.13	 6.286	 P<0.001	 ***	
1:100	 53.20	 6.415	 P<0.001	 ***	
1:200	 57.83	 6.974	 P<0.001	 ***	
		 		 		 		 		
NPSM-NNNH2	vs	CLQ@NPSM-NNNH2	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NNNH2	 CLQ@NPSM-NNNH2	Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 57.77	 86.30	 28.53	 -4.106	to	61.17	
1:10	 51.47	 75.85	 24.38	 -8.256	to	57.02	
1:50	 46.37	 69.35	 22.98	 -9.656	to	55.62	
1:100	 48.70	 53.60	 4.900	 -27.74	to	37.54	
1:200	 28.90	 34.10	 5.200	 -27.44	to	37.84	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 28.53	 3.077	 P	<	0.05	 *	
1:10	 24.38	 2.630	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 22.98	 2.479	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 4.900	 0.5285	 P	>	0.05	 ns	
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1:200	 5.200	 0.5608	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NNNH2	vs	Controle	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NNNH2	 Controle	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 57.77	 100.0	 42.23	 13.04	to	71.43	
1:10	 51.47	 100.0	 48.53	 19.34	to	77.73	
1:50	 46.37	 100.0	 53.63	 24.44	to	82.83	
1:100	 48.70	 100.0	 51.30	 22.11	to	80.49	
1:200	 28.90	 100.0	 71.10	 41.91	to	100.3	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 42.23	 5.093	 P<0.001	 ***	
1:10	 48.53	 5.852	 P<0.001	 ***	
1:50	 53.63	 6.467	 P<0.001	 ***	
1:100	 51.30	 6.186	 P<0.001	 ***	
1:200	 71.10	 8.573	 P<0.001	 ***	
		 		 		 		 		
CLQ@NPSM-NNNH2	vs	Controle	 		 		 		 		
Concentrações	 CLQ@NPSM-NNNH2	 Controle	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:5	 86.30	 100.0	 13.70	 -18.94	to	46.34	
1:10	 75.85	 100.0	 24.15	 -8.490	to	56.79	
1:50	 69.35	 100.0	 30.65	 -1.990	to	63.29	
1:100	 53.60	 100.0	 46.40	 13.76	to	79.04	
1:200	 34.10	 100.0	 65.90	 33.26	to	98.54	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 13.70	 1.478	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 24.15	 2.605	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 30.65	 3.306	 P<0.01	 **	
1:100	 46.40	 5.004	 P<0.001	 ***	
1:200	 65.90	 7.107	 P<0.001	 ***	
	

Tabela	19.	ANOVA	da	%	de	viabilidade	celular	média	obtida	para	os	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	em	células	

HeLa.	

Table	Analyzed	 MTT	HeLa	pDNA	 		 		 		
		 		 		 		 		
Two-way	ANOVA	 		 		 		 		
		 		 		 		 		
Source	of	Variation	 %	of	total	variation	 P	value	 		 		
Interaction	 3.37	 0.9352	 		 		
Nanopartículas		 78.61	 P<0.0001	 		 		
Concentrações	 0.88	 0.5906	 		 		
		 		 		 		 		
Source	of	Variation	 P	value	summary	 Significant?	 		 		
Interaction	 ns	 No	 		 		
Nanopartículas		 ***	 Yes	 		 		
Concentrações	 ns	 No	 		 		
		 		 		 		 		

Source	of	Variation	 Df	 Sum-of-squares	
Mean	
square	 F	

Interaction	 20	 1339	 66.96	 0.5398	
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Nanopartículas		 5	 31270	 6255	 50.43	
Concentrações	 4	 350.8	 87.69	 0.7070	
Residual	 55	 6822	 124.0	 		
		 		 		 		 		
Number	of	missing	values	 5	 		 		 		
		 		 		 		 		
Bonferroni	posttests	 		 		 		 		
		 		 		 		 		
pDNA:NPSM-NH2	vs	pDNA:NPSM-NNH2	 		 		 		 		

Concentrações	 pDNA:NPSM-NH2	 pDNA:NPSM-NNH2	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 53.87	 69.63	 15.77	
-17.04	to	

48.58	

1:10	 57.60	 56.70	 -0.9000	
-33.71	to	

31.91	

1:50	 57.30	 58.47	 1.167	
-31.64	to	

33.98	

1:100	 56.73	 60.97	 4.233	
-28.58	to	

37.04	

1:200	 38.03	 62.07	 24.03	
-8.777	to	

56.84	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 15.77	 1.734	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 -0.9000	 0.09897	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 1.167	 0.1283	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 4.233	 0.4655	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 24.03	 2.643	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
pDNA:NPSM-NH2	vs	pDNA:NPSM-NNNH2	 		 		 		 		

Concentrações	 pDNA:NPSM-NH2	 pDNA:NPSM-NNNH2	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 53.87	 64.37	 10.50	
-22.31	to	

43.31	

1:10	 57.60	 49.43	 -8.167	
-40.98	to	

24.64	

1:50	 57.30	 49.07	 -8.233	
-41.04	to	

24.58	

1:100	 56.73	 49.73	 -7.000	
-39.81	to	

25.81	

1:200	 38.03	 59.57	 21.53	
-11.28	to	

54.34	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 10.50	 1.155	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 -8.167	 0.8981	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 -8.233	 0.9054	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 -7.000	 0.7698	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 21.53	 2.368	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
pDNA:NPSM-NH2	 vs	 pDNA:CLQ@NPSM-
NNNH2	 		 		 		 		

Concentrações	 pDNA:NPSM-NH2	
pDNA:CLQ@NPSM-

NNNH2	Difference	
95%	CI	of	

diff.	
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1:5	 53.87	 93.50	 39.63	
2.951	to	

76.32	

1:10	 57.60	 88.90	 31.30	
-5.383	to	

67.98	

1:50	 57.30	 88.90	 31.60	
-5.083	to	

68.28	

1:100	 56.73	 88.00	 31.27	
-5.416	to	

67.95	

1:200	 38.03	 85.65	 47.62	
10.93	to	

84.30	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 39.63	 3.898	 P<0.01	 **	
1:10	 31.30	 3.079	 P	<	0.05	 *	
1:50	 31.60	 3.108	 P	<	0.05	 *	
1:100	 31.27	 3.075	 P	<	0.05	 *	
1:200	 47.62	 4.683	 P<0.001	 ***	
		 		 		 		 		
pDNA:NPSM-NH2	vs	pDNA-L3000	 		 		 		 		

Concentrações	 pDNA:NPSM-NH2	 pDNA-L3000	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 53.87	 49.70	 -4.167	
-36.98	to	

28.64	

1:10	 57.60	 49.70	 -7.900	
-40.71	to	

24.91	

1:50	 57.30	 49.70	 -7.600	
-40.41	to	

25.21	

1:100	 56.73	 49.70	 -7.033	
-39.84	to	

25.78	

1:200	 38.03	 49.70	 11.67	
-21.14	to	

44.48	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 -4.167	 0.4582	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 -7.900	 0.8687	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 -7.600	 0.8357	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 -7.033	 0.7734	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 11.67	 1.283	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
pDNA:NPSM-NH2	vs	Controle	 		 		 		 		

Concentrações	 pDNA:NPSM-NH2	 Controle	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 53.87	 100.0	 46.13	
13.32	to	

78.94	

1:10	 57.60	 100.0	 42.40	
9.590	to	

75.21	

1:50	 57.30	 100.0	 42.70	
9.890	to	

75.51	

1:100	 56.73	 100.0	 43.27	
10.46	to	

76.08	

1:200	 38.03	 100.0	 61.97	
29.16	to	

94.78	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 46.13	 5.073	 P<0.001	 ***	
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1:10	 42.40	 4.663	 P<0.001	 ***	
1:50	 42.70	 4.696	 P<0.001	 ***	
1:100	 43.27	 4.758	 P<0.001	 ***	
1:200	 61.97	 6.814	 P<0.001	 ***	
		 		 		 		 		
pDNA:NPSM-NNH2	 vs	 pDNA:NPSM-
NNNH2	 		 		 		 		

Concentrações	 pDNA:NPSM-NNH2	 pDNA:NPSM-NNNH2	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 69.63	 64.37	 -5.267	
-38.08	to	

27.54	

1:10	 56.70	 49.43	 -7.267	
-40.08	to	

25.54	

1:50	 58.47	 49.07	 -9.400	
-42.21	to	

23.41	

1:100	 60.97	 49.73	 -11.23	
-44.04	to	

21.58	

1:200	 62.07	 59.57	 -2.500	
-35.31	to	

30.31	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 -5.267	 0.5792	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 -7.267	 0.7991	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 -9.400	 1.034	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 -11.23	 1.235	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 -2.500	 0.2749	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
pDNA:NPSM-NNH2	vs	pDNA:CLQ@NPSM-
NNNH2	 		 		 		 		

Concentrações	 pDNA:NPSM-NNH2	
pDNA:CLQ@NPSM-

NNNH2	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 69.63	 93.50	 23.87	
-12.82	to	

60.55	

1:10	 56.70	 88.90	 32.20	
-4.483	to	

68.88	

1:50	 58.47	 88.90	 30.43	
-6.249	to	

67.12	

1:100	 60.97	 88.00	 27.03	
-9.649	to	

63.72	

1:200	 62.07	 85.65	 23.58	
-13.10	to	

60.27	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 23.87	 2.347	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 32.20	 3.167	 P	<	0.05	 *	
1:50	 30.43	 2.993	 P	<	0.05	 *	
1:100	 27.03	 2.659	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 23.58	 2.320	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
pDNA:NPSM-NNH2	vs	pDNA-L3000	 		 		 		 		

Concentrações	 pDNA:NPSM-NNH2	 pDNA-L3000	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 69.63	 49.70	 -19.93	
-52.74	to	

12.88	
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1:10	 56.70	 49.70	 -7.000	
-39.81	to	

25.81	

1:50	 58.47	 49.70	 -8.767	
-41.58	to	

24.04	

1:100	 60.97	 49.70	 -11.27	
-44.08	to	

21.54	

1:200	 62.07	 49.70	 -12.37	
-45.18	to	

20.44	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 -19.93	 2.192	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 -7.000	 0.7698	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 -8.767	 0.9640	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 -11.27	 1.239	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 -12.37	 1.360	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
pDNA:NPSM-NNH2	vs	Controle	 		 		 		 		

Concentrações	 pDNA:NPSM-NNH2	 Controle	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 69.63	 100.0	 30.37	
-2.443	to	

63.18	

1:10	 56.70	 100.0	 43.30	
10.49	to	

76.11	

1:50	 58.47	 100.0	 41.53	
8.723	to	

74.34	

1:100	 60.97	 100.0	 39.03	
6.223	to	

71.84	

1:200	 62.07	 100.0	 37.93	
5.123	to	

70.74	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 30.37	 3.339	 P<0.01	 **	
1:10	 43.30	 4.762	 P<0.001	 ***	
1:50	 41.53	 4.567	 P<0.001	 ***	
1:100	 39.03	 4.292	 P<0.001	 ***	
1:200	 37.93	 4.171	 P<0.001	 ***	
		 		 		 		 		
pDNA:NPSM-NNNH2	 vs	
pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	 		 		 		 		

Concentrações	 pDNA:NPSM-NNNH2	
pDNA:CLQ@NPSM-

NNNH2	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 64.37	 93.50	 29.13	
-7.549	to	

65.82	

1:10	 49.43	 88.90	 39.47	
2.784	to	

76.15	

1:50	 49.07	 88.90	 39.83	
3.151	to	

76.52	

1:100	 49.73	 88.00	 38.27	
1.584	to	

74.95	

1:200	 59.57	 85.65	 26.08	
-10.60	to	

62.77	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 29.13	 2.865	 P	<	0.05	 *	
1:10	 39.47	 3.882	 P<0.01	 **	
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1:50	 39.83	 3.918	 P<0.01	 **	
1:100	 38.27	 3.764	 P<0.01	 **	
1:200	 26.08	 2.565	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
pDNA:NPSM-NNNH2	vs	pDNA-L3000	 		 		 		 		

Concentrações	 pDNA:NPSM-NNNH2	 pDNA-L3000	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 64.37	 49.70	 -14.67	
-47.48	to	

18.14	

1:10	 49.43	 49.70	 0.2667	
-32.54	to	

33.08	

1:50	 49.07	 49.70	 0.6333	
-32.18	to	

33.44	

1:100	 49.73	 49.70	 -0.03333	
-32.84	to	

32.78	

1:200	 59.57	 49.70	 -9.867	
-42.68	to	

22.94	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 -14.67	 1.613	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 0.2667	 0.02932	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 0.6333	 0.06965	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 -0.03333	 0.003665	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 -9.867	 1.085	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
pDNA:NPSM-NNNH2	vs	Controle	 		 		 		 		

Concentrações	 pDNA:NPSM-NNNH2	 Controle	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 64.37	 100.0	 35.63	
2.823	to	

68.44	

1:10	 49.43	 100.0	 50.57	
17.76	to	

83.38	

1:50	 49.07	 100.0	 50.93	
18.12	to	

83.74	

1:100	 49.73	 100.0	 50.27	
17.46	to	

83.08	

1:200	 59.57	 100.0	 40.43	
7.623	to	

73.24	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 35.63	 3.918	 P<0.01	 **	
1:10	 50.57	 5.561	 P<0.001	 ***	
1:50	 50.93	 5.601	 P<0.001	 ***	
1:100	 50.27	 5.528	 P<0.001	 ***	
1:200	 40.43	 4.446	 P<0.001	 ***	
		 		 		 		 		
pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	 vs	 pDNA-
L3000	 		 		 		 		

Concentrações	
pDNA:CLQ@NPSM-

NNNH2	 pDNA-L3000	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 93.50	 49.70	 -43.80	
-80.48	to	-

7.117	

1:10	 88.90	 49.70	 -39.20	
-75.88	to	-

2.517	
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1:50	 88.90	 49.70	 -39.20	
-75.88	to	-

2.517	

1:100	 88.00	 49.70	 -38.30	
-74.98	to	-

1.617	

1:200	 85.65	 49.70	 -35.95	
-72.63	to	
0.7327	

		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 -43.80	 4.308	 P<0.001	 ***	
1:10	 -39.20	 3.856	 P<0.01	 **	
1:50	 -39.20	 3.856	 P<0.01	 **	
1:100	 -38.30	 3.767	 P<0.01	 **	
1:200	 -35.95	 3.536	 P<0.01	 **	
		 		 		 		 		
pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	vs	Controle	 		 		 		 		

Concentrações	
pDNA:CLQ@NPSM-

NNNH2	 Controle	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 93.50	 100.0	 6.500	
-30.18	to	

43.18	

1:10	 88.90	 100.0	 11.10	
-25.58	to	

47.78	

1:50	 88.90	 100.0	 11.10	
-25.58	to	

47.78	

1:100	 88.00	 100.0	 12.00	
-24.68	to	

48.68	

1:200	 85.65	 100.0	 14.35	
-22.33	to	

51.03	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 6.500	 0.6393	 P	>	0.05	 ns	
1:10	 11.10	 1.092	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 11.10	 1.092	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 12.00	 1.180	 P	>	0.05	 ns	
1:200	 14.35	 1.411	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
pDNA-L3000	vs	Controle	 		 		 		 		

Concentrações	 pDNA-L3000	 Controle	Difference	
95%	CI	of	

diff.	

1:5	 49.70	 100.0	 50.30	
17.49	to	

83.11	

1:10	 49.70	 100.0	 50.30	
17.49	to	

83.11	

1:50	 49.70	 100.0	 50.30	
17.49	to	

83.11	

1:100	 49.70	 100.0	 50.30	
17.49	to	

83.11	

1:200	 49.70	 100.0	 50.30	
17.49	to	

83.11	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:5	 50.30	 5.531	 P<0.001	 ***	
1:10	 50.30	 5.531	 P<0.001	 ***	
1:50	 50.30	 5.531	 P<0.001	 ***	
1:100	 50.30	 5.531	 P<0.001	 ***	
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1:200	 50.30	 5.531	 P<0.001	 ***	
	

Tabela	20.	ANOVA	da	%	eficiência	de	transfecção	média	obtida	para	os	complexos	pDNA:NPSM-NxH2	em	células	

HeLa.	

Table	Analyzed	 pDNA	 		 		 		
		 		 		 		 		
Two-way	ANOVA	 		 		 		 		
		 		 		 		 		
Source	of	Variation	 %	of	total	variation	 P	value	 		 		
Interaction	 1.47	 0.9819	 		 		
Nanopartículas	 72.12	 P<0.0001	 		 		
Concentrações	 2.63	 0.2072	 		 		
		 		 		 		 		
Source	of	Variation	 P	value	summary	 Significant?	 		 		
Interaction	 ns	 No	 		 		
Nanopartículas	 ***	 Yes	 		 		
Concentrações	 ns	 No	 		 		
		 		 		 		 		

Source	of	Variation	 Df	 Sum-of-squares	
Mean	
square	 F	

Interaction	 8	 36.30	 4.538	 0.2313	
Nanopartículas	 4	 1784	 446.1	 22.74	
Concentrações	 2	 65.12	 32.56	 1.660	
Residual	 30	 588.5	 19.62	 		
		 		 		 		 		
Number	of	missing	values	 0	 		 		 		
		 		 		 		 		
Bonferroni	posttests	 		 		 		 		
		 		 		 		 		
NPSM-NH2	vs	NPSM-NNH2	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NH2	 NPSM-NNH2	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:10	 0.7000	 1.600	 0.9000	 -11.59	to	13.39	
1:50	 1.400	 3.000	 1.600	 -10.89	to	14.09	
1:100	 5.700	 3.800	 -1.900	 -14.39	to	10.59	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:10	 0.9000	 0.2489	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 1.600	 0.4424	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 -1.900	 0.5254	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NH2	vs	NPSM-NNNH2	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NH2	 NPSM-NNNH2	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:10	 0.7000	 0.3000	 -0.4000	 -12.89	to	12.09	
1:50	 1.400	 1.200	 -0.2000	 -12.69	to	12.29	
1:100	 5.700	 2.300	 -3.400	 -15.89	to	9.092	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:10	 -0.4000	 0.1106	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 -0.2000	 0.05530	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 -3.400	 0.9402	 P	>	0.05	 ns	
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NPSM-NH2	vs	CLQ@NPSM-NNNH2	 		 		 		 		

Concentrações	 NPSM-NH2	
CLQ@NPSM-

NNNH2	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:10	 0.7000	 0.7000	 0.0000	 -12.49	to	12.49	
1:50	 1.400	 1.400	 0.0000	 -12.49	to	12.49	
1:100	 5.700	 5.700	 0.0000	 -12.49	to	12.49	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:10	 0.0000	 0.0000	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 0.0000	 0.0000	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 0.0000	 0.0000	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NH2	vs	Lipofectamina2000	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NH2	 Lipofectamina2000	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:10	 0.7000	 18.00	 17.30	 4.808	to	29.79	
1:50	 1.400	 18.00	 16.60	 4.108	to	29.09	

1:100	 5.700	 18.00	 12.30	
-0.1921	to	

24.79	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:10	 17.30	 4.784	 P<0.001	 ***	
1:50	 16.60	 4.590	 P<0.001	 ***	
1:100	 12.30	 3.401	 P<0.01	 **	
		 		 		 		 		
NPSM-NNH2	vs	NPSM-NNNH2	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NNH2	 NPSM-NNNH2	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:10	 1.600	 0.3000	 -1.300	 -13.79	to	11.19	
1:50	 3.000	 1.200	 -1.800	 -14.29	to	10.69	
1:100	 3.800	 2.300	 -1.500	 -13.99	to	10.99	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:10	 -1.300	 0.3595	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 -1.800	 0.4977	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 -1.500	 0.4148	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NNH2	vs	CLQ@NPSM-NNNH2	 		 		 		 		

Concentrações	 NPSM-NNH2	
CLQ@NPSM-

NNNH2	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:10	 1.600	 0.7000	 -0.9000	 -13.39	to	11.59	
1:50	 3.000	 1.400	 -1.600	 -14.09	to	10.89	
1:100	 3.800	 5.700	 1.900	 -10.59	to	14.39	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:10	 -0.9000	 0.2489	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 -1.600	 0.4424	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 1.900	 0.5254	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NNH2	vs	Lipofectamina2000	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NNH2	 Lipofectamina2000	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:10	 1.600	 18.00	 16.40	 3.908	to	28.89	
1:50	 3.000	 18.00	 15.00	 2.508	to	27.49	
1:100	 3.800	 18.00	 14.20	 1.708	to	26.69	
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Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:10	 16.40	 4.535	 P<0.001	 ***	
1:50	 15.00	 4.148	 P<0.001	 ***	
1:100	 14.20	 3.927	 P<0.01	 **	
		 		 		 		 		
NPSM-NNNH2	vs	CLQ@NPSM-NNNH2	 		 		 		 		

Concentrações	 NPSM-NNNH2	
CLQ@NPSM-

NNNH2	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:10	 0.3000	 0.7000	 0.4000	 -12.09	to	12.89	
1:50	 1.200	 1.400	 0.2000	 -12.29	to	12.69	
1:100	 2.300	 5.700	 3.400	 -9.092	to	15.89	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:10	 0.4000	 0.1106	 P	>	0.05	 ns	
1:50	 0.2000	 0.05530	 P	>	0.05	 ns	
1:100	 3.400	 0.9402	 P	>	0.05	 ns	
		 		 		 		 		
NPSM-NNNH2	vs	Lipofectamina2000	 		 		 		 		
Concentrações	 NPSM-NNNH2	 Lipofectamina2000	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:10	 0.3000	 18.00	 17.70	 5.208	to	30.19	
1:50	 1.200	 18.00	 16.80	 4.308	to	29.29	
1:100	 2.300	 18.00	 15.70	 3.208	to	28.19	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:10	 17.70	 4.894	 P<0.001	 ***	
1:50	 16.80	 4.646	 P<0.001	 ***	
1:100	 15.70	 4.341	 P<0.001	 ***	
		 		 		 		 		
CLQ@NPSM-NNNH2	 vs	
Lipofectamina2000	 		 		 		 		

Concentrações	
CLQ@NPSM-

NNNH2	 Lipofectamina2000	 Difference	 95%	CI	of	diff.	
1:10	 0.7000	 18.00	 17.30	 4.808	to	29.79	
1:50	 1.400	 18.00	 16.60	 4.108	to	29.09	

1:100	 5.700	 18.00	 12.30	
-0.1921	to	

24.79	
		 		 		 		 		
Concentrações	 Difference	 t	 P	value	 Summary	
1:10	 17.30	 4.784	 P<0.001	 ***	
1:50	 16.60	 4.590	 P<0.001	 ***	
1:100	 12.30	 3.401	 P<0.01	 **	
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Controles	

Sem	tratamento	

	

Células	vivas/mortas	

	

Apenas	Lipofectamina	2000	

(GFP+)	

	

Lipofectamina	2000	

	
Figura	77.	Populações	observadas	para	as	células	expostas	as	condições	controle:	sem	tratamento,	tratamento	

com	corante	de	viabilidade	(células	vivas/mortas),	tratamento	apena	com	Lipofectamina	2000	e	tratamento	

com	Lipofectamina	2000	e	corante	de	viabilidade.	
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pDNA:NPSM-NH2	

1:10	

	

1:50	

	

1:100	

	
Figura	78.	Populações	observadas	para	as	células	expostas	aos	complexos	pDNA:NPSM-NH2	por	4	horas.	

	

	

	

	



	

125	

pDNA:NPSM-NNH2	

1:10	

	

1:50	

	

1:100	

	
Figura	79.	Populações	observadas	para	as	células	expostas	aos	complexos	pDNA:NPSM-NNH2	por	4	horas.	
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pDNA:NPSM-NNNH2	

1:10	

	

1:50	

	

1:100	

	
Figura	80.	Populações	observadas	para	as	células	expostas	aos	complexos	pDNA:NPSM-NNNH2	por	4	horas.	
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pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	

1:10	

	

1:50	

	

1:100	

	
Figura	81.	Populações	observadas	para	as	células	expostas	aos	complexos	pDNA:CLQ@NPSM-NNNH2	por	4	

horas.	


