
RESUMO 
 
A reparação de fracturas e de defeitos no osso, são normalmente alvo da cirurgia 

ortopédica. Nas terapias convencionais de autoenxertos e aloenxertos são 

reconhecidas várias limitações, surgindo em alternativa, a utilização de biomateriais 

substitutos do osso. Todavia, estes ainda colocam alguns problemas, como a indução 

de reacções inflamatórias e limitadas propriedades biomecânicas. 

Assim, a modelação das vias biológicas responsáveis pela cura da fractura e 

osteogénese pode reduzir a incidência destas complicações aumentando a eficiência 

da osteogénese. 

As BMP’s (bone morphogenetic proteins) têm sido descritas como sendo efectivas na 

deposição do tecido ósseo. A terapia génica poderá ser um método alternativo para a 

libertação das BMP’s nos tecidos e estimulação da osteogénese. Porém o 

desenvolvimento de vectores contiua a ser um dos grandes problemas em terapia 

génica, tanto do ponto de vista técnico como ético. Os lipossomas catiónicos, sendo 

vectores não virais e, dado suas particulares características, podem constituir um bom 

método para a libertação de genes em células do tecido ósseo, dado a sua 

versatilidade e segurança. 

O objectivo deste trabalho foi, portanto, avaliar em que medida os lipossomas 

catiónicos constituem uma estratégia para a libertação de material genético em células 

do tecido ósseo. Os lipossomas foram preparados com DOTAP-DOPE e DOTAP-

Colesterol em várias razões de carga e caracterizados quanto ao tamanho, potencial 

zeta, capacidade de protecção do DNA e citotoxicidade. Foram também feitos estudos 

de transfecção em duas linhas de células osteoblásticas (MG-63 e MC3T3-E1) e na 

linha 293T, fazendo variar a razão de carga (lípidocatiónico/DNA) e dose de DNA 

aplicada. Para além disso, utilizou-se a transferrina como ligando a fim de aumentar os 

níveis de expressão do plasmídio utilizado (pCMVβ-gal). 

Os resultados sugerem que existe uma elevada dependência entre a actividade de 

transfecção e as razões de carga dos complexos, formulação lipídica utilizada, dose de 

DNA aplicada e o tipo de células, verificando-se diferenças mesmo relativamente às 

duas linhas osteoblásticas em estudo. As células da linha MC3T3-E1 apresentam níveis 



de expressão mais elevados do que as células da linha MG-63. A utilização da 

transferrina associada aos complexos permite aumentar os níveis de transfecção, 

possivelmente devido a um aumento dos níveis de internalização dos complexos. 

Assim, a conjugação de transferrina ao vector lipídico parece ser uma boa estratégia 

para induzir a expressão de um determinado gene em células osteoblásticas. No 

entanto, o esclarecimento do mecanismo de acção dos vectores lipídicos, assim como 

das células em questão, revela-se importante para obtenção de níveis mais elevados 

de expressão. 

 

 

ABSTRACT 
 

The repair of fractures and bone defects is a common procedure in orthopaedic surgery. 

The conventional therapies, such as autografts and allografts, have some limitations, but 

alternatively one can use some biomaterials that replace the bone. 

However, these biomaterials still present some problems too: the increase of 

inflammatory reactions and poor biomechanical properties. So, the modulation of the 

biological pathways responsible for fracture repair and osteogenesis may accelerate 

regeneration and reduce the incidence of these complications. 

Bone morphogenetic proteins (BMPs) have been reported to be effective in enhancing 

bone deposition. Gene therapy may provide an alternative method for the release of the 

BMP proteins into tissues, stimulating osteogenesis. 

Nonetheless, the development of vectors for gene release is still a problem in terms of 

ethics and techniques. Cationic liposomes may present an effective method for the 

release of genes into bone tissue cells as non viral vectors, because of its specific 

characteristics, safety and versatility. 

The goal of this thesis was to evaluate whether cationic liposomes constitute a valuable 

strategy for the release of genetic material into bone tissue cells. The liposomes have 

been prepared with DOTAP-DOPE and DOTAP-Colesterol and characterised according 

to their size, zeta potential, capacity of DNA protection and citotoxicity. Some studies 

have also been carried out concerning the transfection (with pCMVβ-gal plasmid) in two 



lines of osteoblastic cells (MG-63 and MC3T3-E1) and in the 293T line, varying the 

charge ratio and the DNA dose applied. Further, we have used the transferrin to 

increase the expression. 

The results suggest that there is a great dependency between the transfection activity 

and the charge ratios of the complexes, the lipidic formulation that was used, the DNA 

dose that was applied and the type of cells. There were even some differences 

concerning both osteoblastic lines under study. The cells of the MC3T3-E1 line present 

greater expression levels than the cells of the MG-63 line. 

The conjugation of the transferrin associated with the complexes contributes for the 

increase of the transfection levels, possibly due to an increase of internalisation of 

complexes. So, the conjugation of the liposomes with the transferrin seems to be a good 

strategy to induce the expression of specific gene in osteoblastic cells. 

However, the full understanding of the liposome transfection mechanism, as well as the 

correspondent underlying cellular mechanism are critical points to achieve enhanced 

transfection efficiency. 

 


