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Objetivo: Avaliar se as neutrophil extracellular traps (NET’s) poderiam estar envolvidas na 

inibição da replicação do vírus SARS-CoV-2 no modelo de infecção in vitro. 

Métodos: Neutrófilos humanos (1x106) foram isolados de indivíduos hígidos utilizando o 

gradiente de Percoll e infectados com o vírus SARS-CoV-2 (MOI 1.0) por 4h para analisar a 

produção de NETs e replicação viral por imunofluorescência. Em paralelo, células de linhagem 

CaCo2 (1x105) foram infectadas por 24h com o vírus SARS-CoV-2 (MOI 1.0), pré-tratado ou 

não, com diferentes concentrações de NETs previamente purificadas de neutrófilos humanos 

estimulados com Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), para analisar a replicação viral por 

RT-PCR e imunofluorescência, e viabilidade celular pelo método de túnel. Posteriormente, 

neutrófilos humanos (1x106), pré-tratados ou não com diferentes concentrações de Cl-Amidina, 

inibidor da enzima peptidil arginina desiminase 4 (PAD4), foram infectados com o vírus SARS-

COV-2 (MOI 1.0) por 4h para analisar o envolvimento da PAD4 na replicação do vírus nos 

neutrófilos. Nessa última etapa, a replicação viral foi quantificada por RT-PCR e a produção de 

NETs por SytoxGreen.  

Resultados: Através das análises de imunofluorescência foi observado que a maior parte das 

partículas do vírus SARS-CoV-2 possuíam co-localização com as NETs. Para entender se NETs 

poderiam a inibir a replicação viral em outros tipos celulares, utilizamos como modelo a 

infecção de células de linhagem CaCo2 com o vírus SARS-CoV-2 previamente exposto as 

NETs. Nessas culturas observamos que pequenas concentrações de NETs não induziram morte 

celular (efeito citopático) e inibiram a replicação do vírus nas células CaCo2. Entretanto, em 

grandes concentrações as NETs passaram a induzir a morte celular. Ao avaliar o envolvimento 

da enzima PAD4 na replicação do vírus SARS-CoV-2 nos neutrófilos, observamos que com a 

inibição desta enzima, com consequente inibição da produção de NETs, houve maior replicação 

dos vírus SARS-CoV-2 nos neutrófilos.    

Conclusão: Em vista do exposto, os resultados indicam que as NETs atuam no controle da 

replicação e infecção do vírus SARS-CoV-2, principalmente em baixas concentrações por não 

induzirem dano celular. Contudo, reiteramos que mais análises são necessárias para entender 

de que forma as NETs poderiam inibir o vírus SARS-CoV-2, tornando-se assim objetivo de 

experimentos futuros.  

Neutrophil extracellular traps inibem a replicação e infecção do vírus SARS-CoV-2: 

a resposta do sistema imune no killing viral  


