Síntese e caracterização de etildiisopropilamina quitosanas para
liberação de pDNA e SiRNA.
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Introdução
A quitosana é um biopolímero de baixa
toxicicidade, biocompatível, biodegradável e que,
dentre os biopolímeros, apresenta o maior caráter
1,2
catiônico.
Assim, apresenta capacidade de
interagir
com
ácidos
nucleicos,
formando
3
nanopartículas.
Modificações químicas na estrutura da quitosana
visando, principalmente, melhorar sua capacidade
de tamponamento e controlar o grau de interação
com os ácidos nucleicos, contribuem para um
3
aumento na eficiência de transfecção gênica.
Estratégias envolvendo a adição de grupos aminos
secundários e terciários na quitosana têm sido
utilizadas para favorecer a estabilidade das
nanopartículas, sua absorção pelas células e o
3
escape endossomal.

Objetivos

A inserção do DIPEA na estrutura do polímero
altera tanto a capacidade de tamponamento quanto
o grau de ionização (referente a variação do pH) dos
derivados. Conforme há o aumento do pH do meio,
tem-se uma assiduidade na queda do grau de
ionização consistente com a desprotonação dos
grupos amino.
Nos espectros de infravermelho (Fig.1(a)) é
possível observar bandas de deformação axial O-H
-1
-1
-1
e N-H entre 3500 cm e 3000 cm . Em 1650 cm a
banda observada é atribuída ao grupamento amida,
evidente na QC.
Na eletroforese (Fig.1(b)), pode-se observar que
parte do pEGFP que interage com os polímeros, é
liberado até a razão 2 (iniciando-se na razão 0,5) na
QD e liberado até a razão 1 quanto interage com
QDDIPEA20 e QDDIPEA45, sendo a intensidade da
banda inversamente proporcional ao GS, quando
comparado ao ladder 1kb.
Figura 1. (a) Infravermelho e (b) eletroforese dos polímeros.
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Material e Métodos
A quitosana comercial (QC) foi desacetilada. Em
seguida foram realizadas reações de substituição
com grupos DIPEA, em duas proporções.
A quitosana desacetilada (QD) e os derivados
1
obtidos foram caracterizados por RMN
H
(Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio),
titulações
potenciométricas
(capacidade
de
tamponamento
e
grau
de
ionização)
e
espectroscopia na região do infravermelho.
A intensidade da interação entre os polímeros e o
material genético (pEGFP) foi analisada por meio de
eletroforese em gel de agarose, em diferentes
razões polímero/pEGFP.

Resultados e Discussão
1

Na análise dos espectros de RMN H, tem-se que
o grau de desacetilação (GD) da QD é 97% e grau
de substituição (GS) dos derivados QDDIPEA20 e
QDDIPEA45 são 15% e 45%, respectivamente.
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Conclusões
Por meio de reação nucleofílica bimolecular (SN2),
foram adicionados grupos DIPEA , que promoveram
modificações na capacidade de tamponamento e no
grau de ionização da quitosana. Observou-se ainda,
o aumento da interação do policátion com pEGFP,
conforme aumentou-se o GS.
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