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RESUMO. O presente artigo descreve a influência da adição de quantidades crescentes do lipídeo catiôni-
co estearilamina (SA) e da presença do tensoativo não-iônico poloxâmero 188 sobre características físico-
químicas de nanoemulsões catiônicas como sistemas de liberação de oligonucleotídeos. As formulações fo-
ram preparadas através do procedimento de emulsificação espontânea. As nanoemulsões foram compostas
de triglicerídeos de cadeia média, de lecitina, de quantidades crescentes de SA [NE] e de poloxâmero 188
[NEP]. O diâmetro das gotículas, potencial zeta e viscosidade das formulações das séries NE e NEP foram
caracterizados. Os resultados demonstram o efeito da SA no potencial zeta das nanoemulsões, enquanto
que a adição do poloxâmero [NEP] influencia significativamente o diâmetro médio das gotículas e a visco-
sidade das formulações (p<0,05). A eficácia de associação de um oligonucleotídeo modelo, politimidilato
(pdT16), foi superior com as nanoemulsões contendo as diferentes concentrações de SA (>90%) do que com
a nanoemulsão controle isenta de SA (<70%), independente da presença de poloxâmero 188.
SUMMARY. “Physicochemical Characterization of Cationic Nanoemulsions as Delivery Systems for Oligonu-
cleotides”. The present paper reports the influence of increasing amounts of the cationic lipid stearylamine (SA)
and the presence of the non-ionic surfactant poloxamer 188 on physicochemical characteristics of cationic na-
noemulsions as delivery systems for oligonucleotides. The formulations were prepared by spontaneous emulsifi-
cation procedure. The nanoemulsions were composed by medium chain triglycerides, lecithin, increasing
amounts of SA [NE] and poloxamer 188 [NEP]. The mean droplet size, zeta potential and viscosity of formula-
tions of NE and NEP series were characterized. The results show the effect of SA on zeta potential of nanoemul-
sions, whereas the addition of poloxamer 188 [NEP] influences significantly the droplet size and the viscosity of
formulations (p<0,05). The association efficiency of a model oligothymidilate (pdT16) was higher with na-
noemulsions containing different amounts of SA (>90%) than with control nanoemulsions in the absence of SA
(<70%), whatever the presence of poloxamer 188.

INTRODUÇÃO
Oligonucleotídeos antisenso (ON) são frag-

mentos curtos de ácidos nucléicos investigados
em diversas aplicações terapêuticas. O princípio
da terapia com ON está baseado na ligação es-
pecífica de uma seqüência de ON complemen-
tar ao RNA mensageiro, impedindo a sua tra-
dução 1. A especificidade da hibridação, de
acordo com as regras de complementaridade de
Watson-Crick, torna ON potenciais agentes te-
rapêuticos visando a modulação de genes en-
volvidos em diferentes doenças 2. Recentemen-
te, uma seqüência de ON foi aprovada para o
tratamento local de retinite induzida por citome-

galovirus, e várias outras potenciais aplicações,
em especial na terapia do câncer, encontram-se
em estudo clínico 3.

Entretanto, várias potenciais aplicações te-
rapêuticas dos ON permanecem limitadas prin-
cipalmente pela sua reduzida penetração intra-
celular, seu elevado peso molecular e seu cará-
ter polianiônico 1-3. Uma promissora estratégia
para a administração dos ON consiste na for-
mação de um complexo ON-lipídeos catiônicos,
via interação eletrostática entre os ON carrega-
dos negativamente e os lipídeos catiônicos ca-
rregados positivamente 4. Geralmente, os lipíde-
os catiônicos são estruturados na forma de li-
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possomas catiônicos e a complexação com os
ON ocorre espontaneamente em meio aquoso 5.
Vários estudos têm demonstrado um aumento
da penetração intracelular de ON in vitro após
sua complexação com lipossomas catiônicos 4-6.
Contudo, limitações relacionadas com a estabili-
dade dos complexos formados, principalmente
em presença de proteínas, limitam o seu empre-
go in vivo 7.

Neste contexto, nanoemulsões catiônicas
óleo em água têm sido propostas como poten-
ciais sistemas de liberação para macromoléculas
como ON ou DNA 8,9. Teixeira e colaboradores
estudaram a eficiência de associação de ON na-
turais de diferentes tamanhos (até 50 nucleotí-
deos) com nanoemulsões lipídicas catiônicas
constituídas de um núcleo de triglicerídeos de
cadeia média estabilizado por lecitina de gema
de ovo e pelo lipídeo catiônico estearilamina 8.
ON de até 30 nucleotídeos são eficazmente as-
sociados com nanoemulsões catiônicas através
da formação de um complexo com a estearila-
mina na interface óleo/água 10. Além disso, foi
evidenciado um aumento significativo da pene-
tração dos ON associados com as nanoe-
mulsões, obtidas em presença de estearilamina,
em células tumorais (P388/ADR), após adminis-
tração intratumoral em camundongos 11.

Recentemente, a obtenção de nanoemulsões
catiônicas contendo ON, através do procedi-
mento de emulsificação espontânea, foi descrita
na literatura 12-14. O interesse desse procedimen-
to reside, entre outros, na sua adequação para
preparação de pequenos lotes de formulação
em estudos de bancada e na possibilidade de
funcionalização da interface das nanoemulsões
através da nanodeposição de polímeros pré-for-
mados. Em continuidade ao desenvolvimento
de nanoemulsões como sistemas de liberação
de ON, o objetivo do presente trabalho foi reali-
zar um estudo de formulação visando caracteri-
zar a influência da concentração do lipídeo ca-
tiônico estearilamina e da presença do tensoati-
vo não iônico poloxâmero 188 sobre proprieda-
des físico-químicas de nanoemulsões contendo
um ON modelo de 16 bases (pdT16), obtidas
através do procedimento de emulsificação es-
pontânea.

MATERIAL E MÉTODOS
Materiais

Triglicerídeos de cadeia média (contendo
principalmente ácidos cáprico e caprílico) e Li-
poid E-80 foram gentilmente cedidos pela Li-
poid KG (Ludwigshafen, Alemanha). Polaxâme-

NE NEP

Estearilamina 0 - 0,5 0 - 0,5
Lipoid E-80 2,00 2,00
TCM q.s.p. 10,00 10,00
Poloxâmero 188 - 1,68
Glicerol 2,25 2,25
Água q.s.p. 100,00 100,00

Tabela 1. Composição final das nanoemulsões (%,
p/p) obtidas em ausência (NE) ou presença (NEP) de
poloxâmero 188.

ro 188, estearilamina e glicerol foram obtidos da
Sigma (São Paulo, Brasil). pdT16 foi obtido da
Eurogentech (Seraing, Bélgica), T4 polinucleotí-
deo quinase foi adquirido da Biolabs (Hitchin,
Reino Unido) e 33P-ATP foi fornecido por Iso-
topchim (Ganagobie-Peyruis, França).

Preparação das nanoemulsões
por emulsificação espontânea

As nanoemulsões foram preparadas através
do procedimento de emulsificação espontânea
descrito previamente 12-14. Esse procedimento
consiste em solubilizar os constituintes da fase
oleosa e da fase aquosa, em uma mistura de
etanol/acetona (70:30) e água, respectivamente.
Em seguida, a fase orgânica é vertida através de
funil calibrado, sob agitação moderada e cons-
tante, na fase aquosa, seguido da retirada do
solvente através de destilação sob pressão redu-
zida em um evaporador rotatório Büchi B-480
(Büchi, Flawil, Suiça). Duas séries de nanoe-
mulsões foram então preparadas, na ausência
(NE) e presença do tensoativo não iônico, po-
loxâmero 188 (NEP), adicionadas de quantida-
des crescentes do lipídeo catiônico, estearilami-
na (SA), nas concentrações de 0,025; 0,05; 0,25
e 0,5 (%, p/p), conforme descrito na Tabela 1.
Formulações das séries NE e NEP em ausência
de estearilamina foram preparadas como contro-
le. Após a preparação dos diferentes lotes de
nanoemulsões, o pH das formulações foi ajusta-
do ao valor de 7,4.

Caracterização das nanoemulsões
O diâmetro médio das gotículas e o poten-

cial zeta das formulações foram determinados
através de espectroscopia de correlação de fó-
tons e da mobilidade eletroforética, respectiva-
mente, utilizando-se um Zetasizer 3000HS (Mal-
vern Instruments Ltd., Reino Unido), após ade-
quada diluição das amostras. O pH das nanoe-
mulsões foi determinado utilizando-se um po-
tenciômetro digital Micronal B 474 (Micronal,
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São Paulo, Brasil). A viscosidade das nanoe-
mulsões foi determinada por viscosimetria capi-
lar segundo a Farmacopéia Brasileira IV edição
15. Após a determinação do tempo de escoa-
mento, calculou-se a viscosidade das nanoe-
mulsões utilizando a densidade determinada em
picnômetro. Os resultados foram expressos co-
mo a média (±s) de três experimentos.

Marcação do pdT16 com o 33P-ATP
O pdT16 radiomarcado foi preparado de

acordo com o método previamente descrito
8,10,11: 5 µL da solução de pdT16 (10 µM), 1 µL de
T4 polinucleotídeo quinase e 1 µL de 33P-ATP
foram incubados durante 30 minutos, à tempe-
ratura de 37 °C. O final da reação foi obtido
através de aquecimento, durante 15 minutos, a
80 °C, com o objetivo de desnaturar a enzima
responsável pela reação (quinase). 

O pdT16 radiomarcado (33P-pdT16) foi purifi-
cado em coluna de exclusão molecular do tipo
Bio-spin 6 (Biorad, USA) após centrifugação a
2400 rpm, durante 1 min. A pureza do 33P-pdT16

foi avaliada em gel de poliacrilamida (20% po-
liacrilamina, 7M uréia) seguida de análise atra-
vés de um leitor linear de radiatividade (EG&G
Berthold, France) conforme descrito previamen-
te por Aynie e colaboradores 16.

Preparação e caracterização das
nanoemulsões contendo pdT16

A associação do pdT16 foi realizada através
da mistura de uma solução concentrada do
pdT16 com as nanoemulsões previamente forma-
das 8. Uma mistura do pdT16 radiomarcado (33P-
pdT16) e não radiomarcado foi realizada na pro-
porção 1/1000, obtendo-se uma concentração fi-
nal de 12,5 µM. Após incubação, alíquotas de
200 µL foram submetidas ao procedimento de
ultrafiltração/centrifugação, utilizando-se unida-
des de ultrafiltração de 30.000 Da (Millipore,
Bedford, Estados Unidos), e a radioatividade foi
determinada por cintilação líquida no ultrafiltra-

do obtido. A taxa de associação do pdT16 com
as nanoemulsões foi estimada pela diferença en-
tre a quantidade presente na amostra antes e
após a ultrafiltração/centrifugação.

A caracterização do diâmetro médio das gotí-
culas e do potencial zeta após associação do
pdT16 foi realizada nas mesmas condições utili-
zadas para as formulações antes da associação
do pdT16. Os resultados foram expressos como
a média (±s) de três experimentos.

Análise estatística
Os resultados foram analisados através de

teste “t” de student, considerando-se um nível
de significância de 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 2 apresenta o diâmetro médio de

gotícula, o potencial zeta e a viscosidade das
nanoemulsões obtidas com a adição de quanti-
dades crescentes do lipídeo catiônico estearila-
mina (série NE). Independentemente da concen-
tração de estearilamina utilizada, todas as for-
mulações obtidas apresentaram-se monodisper-
sas (índice de polidispersidade <0,2), com diâ-
metro das gotículas inferior a 300 nm. Esses re-
sultados estão de acordo com o observado para
nanoemulsões obtidas através do procedimento
de emulsificação espontânea em outros estudos
12-14.

A adição do co-tensoativo poloxâmero 188
(um copolímero do óxido de etileno e propile-
no de natureza não iônica), na formulação das
nanoemulsões catiônicas, foi realizada devido as
suas propriedades de estabilização estérica de
nanoestruturas 17. Como pode ser observado na
Tabela 2, uma redução significativa do diâmetro
das gotículas das nanoemulsões foi detectada
para todas as formulações da série NEP (p<0,05)
em relação à série NE. Rabinovich-Guilatt e co-
laboradores (2004) 18 descreveram recentemente
um fenômeno similar, sendo que a redução do
diâmetro das gotículas observada foi atribuída à

Série NE Série NEP

[SA] Diâmetro Potencial Viscosidade Diâmetro Potencial Viscosidade
(% p/p) médio (nm) zeta (mV) (cP) médio (nm) zeta (mV) (cP)

0 274±4,2 -34,3±2,0 1,36±0,01 216±4,2 -32,8±0,1 1,78±0,15
0.025 286±9,5 49,3±2,8 1,44±0,06 262±1,4 55,4±2,8 1,93±0,11
0,050 280±0,7 54,3±2,3 1,32±0,01 248±4,9 55,4±2,3 1,90±0,19
0,250 266±4,9 55,6±2,1 1,47±0,27 241±6,3 55,9±2,1 2,01±0,06
0,500 266±0,2 56,1±3,3 1,69±0,16 236±5,6 57,6±3,3 2,19±0,03

Tabela 2. Propriedades físico-químicas das nanoemulsões contendo concentrações crescentes de SA das séries
NE e NEP.
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provável inserção da porção hidrofóbica do po-
loxâmero 188 à interface das nanoemulsões. O
efeito do poloxâmero 188 também foi observa-
do nos estudos de avaliação da viscosidade (Ta-
bela 2). Existe uma tendência significativa
(p<0,05) ao aumento da viscosidade de todas as
formulações da série NEP, em comparação às
formulações da série NE. Esse resultado pode
estar relacionado ao menor diâmetro das gotícu-
las detectado para a série NEP; um menor diâ-
metro das gotículas da fase interna conduz a
uma maior superfície específica, podendo resul-
tar em um aumento das interações interparticu-
lares, e consequentemente, em uma maior vis-
cosidade 19. Além do efeito do diâmetro de gotí-
cula sobre a viscosidade, essa propriedade pode
também ter sido influenciada pela presença de
poloxâmero disperso na fase aquosa externa
das nanoemulsões, como descrito anteriormente
por Trimaille e colaboradores (2001) 12.

As nanoemulsões obtidas em ausência de li-
pídeo catiônico apresentaram um potencial zeta
negativo de cerca de -32 mV para as séries NE e
NEP (Tabela 2), indicando a presença de fosfoli-
pídeos ácidos na lecitina de gema de ovo (Li-
poid E-80®), como a fosfatidilserina e o ácido
fosfatídico 17. A adição de estearilamina às nano-
emulsões conduz à inversão do potencial zeta
das nanoemulsões para valores positivos, indi-
cando a sua localização na interface óleo/água.
A estearilamina é um lipídeo catiônico que
apresenta um pKa de 10,6, conferindo assim
uma carga global positiva às nanoemulsões no
pH das formulações (pH = 7,4) devido ao seu
grupamento nitrogenado. A adição crescente do
lipídeo catiônico, estearilamina, conduz a um
aumento do potencial zeta que varia de +50 até
no máximo +57 mV para a concentração mais
elevada do lipídeo catiônico (0,5% p/p). Valores
de potencial zeta praticamente constantes, com
a adição crescente de lipídeos catiônicos em na-
noemulsões, também têm sido descritos por ou-
tros autores. Essas observações têm sido atribuí-
das a diferentes fenômenos incluindo a possibi-
lidade de saturação da interface e a redução da
ionização devido ao elevado pH da interface
nesse tipo de nanosistema 18.

A Figura 1 apresenta a taxa de associação do
pdT16 com as nanoemulsões das séries NE e
NEP, determinada através da técnica de ultrafil-
tração/centrifugação. Verifica-se que a taxa de
associação do pdT16 é significativamente supe-
rior (p<0,05) para todas as formulações conten-
do estearilamina em relação à formulação con-
trole isenta de lipídeo catiônico. Para ambas as

series, a taxa de associação do pdT16 (12,5 µM)
com as nanoemulsões catiônicas é superior a
90%. Como esperado, devido a sua carga positi-
va, a estearilamina pode estabelecer interações
eletrostáticas entre os ON e as gotículas da fase
interna das nanoemulsões, favorecendo a asso-
ciação dos ON 10. Apesar da superfície carrega-
da negativamente, os ON associam-se com as
nanoemulsões em ausência de lipídeo catiônico,
contudo, com uma menor eficiência (<70%). A
observação prévia da liberação instantânea de
ON associados com nanoemulsões, obtidas em
ausência de lipídeos catiônicos, após diluição
em tampão fosfato, indica a existência de fracas
interações entre os ON e os fosfolipídeos da le-
citina de gema do ovo presentes na interface
das nanoemulsões 8.

A adição do pdT16 não altera de maneira
significativa (p<0,05) o diâmetro das gotículas e
o potencial zeta das nanoemulsões de ambas as
séries (Figs. 2 e 3). O potencial zeta permanece
positivo e reflete a preponderância de cargas
positivas provenientes da estearilamina em re-
lação ao número de grupamentos fosfato dos
ON. De fato, a razão entre o número de cargas
positivas das diferentes concentrações de estea-
rilamina utilizadas na composição das nanoe-
mulsões (0,025 - 0,5 % p/p) e o número de gru-
pamentos fosfato dos ON na concentração de
12,5 µM varia de 5 a 100.

CONCLUSÃO
Este estudo demonstrou o efeito do lipídeo

catiônico estearilamina e do tensoativo não-iôni-
co poloxâmero 188 sobre propriedades físico-
químicas de nanoemulsões catiônicas como sis-
temas de liberação de ON. As formulações con-

Figura 1. Taxa de associação do pdT16 (12,5 µM) com
as nanoemulsões contendo concentrações crescentes
de estearilamina das séries NE (barras pretas) e NEP
(barras cinzas).
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tendo as menores concentrações de lipídeo ca-
tiônico, de ambas as séries, são as mais promis-
soras para estudos futuros. Tais formulações
apresentam propriedades físico-químicas e eficá-
cia de associação do pdT16 similares às formu-
lações contendo as maiores concentrações de
estearilamina.
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