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SILVA, BMS. O papel da sinalização do eixo C5a/C5aR1 na fisiopatologia COVID-

19. 2022. 74 p. Dissertação de mestrado. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2022. 

Resumo 

Os doentes com COVID-19 grave desenvolvem a síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA) que pode progredir para a tempestade de citocinas, 

disfunção de órgãos, consequentemente morte. Considerando que o fator  do sistema 

complemento 5a (C5a), através do seu receptor celular C5aR1, apresenta potentes 

ações pró-inflamatórias, e desempenha papéis imunes e patológicos nas doenças 

inflamatórias, foi investigado se a via C5a/C5aR1 poderia estar envolvida na 

fisiopatologia da COVID-19. A sinalização de C5a/C5aR1 aumentou localmente no 

pulmão, especialmente nos neutrófilos de doentes graves com COVID-19 em 

comparação aos pacientes com pneumonia por influenza, suportando esse dado 

prévio o pulmão  de camundongos K18-hACE2 (camundongos Tg, suscetíveis a 

infecção) infectados com SARS-COV-2 apresentaram aumento do C5a. A inibição 

genética e farmacológica da sinalização C5aR1 melhorou a imunopatologia pulmonar 

em camundongos infectados. Mecanisticamente, se descobriu que a sinalização do 

C5aR1 no contexto da infecção conduz a liberação de armadilha extracelular 

neutrofílica (NETs). Estes dados confirmam o papel fisiopatológico do eixo 

C5a/C5aR1 na amplificação da inflamação na COVID-19 e propõe como alternativa 

terapêutica antagonizar C5aR1.  

Palavras-chaves: Complemento, neutrófilo, NETs e COVID-19. 
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Master's degree dissertation. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 
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Abstract 

Patients with severe COVID-19 develop acute respiratory distress syndrome (ARDS) 

that can progress to cytokine storm, organ dysfunction, consequently death. 

Considering that complement system factor 5a (C5a), through its cellular receptor 

C5aR1, exhibits potent pro-inflammatory actions, and plays immune and pathological 

roles in inflammatory diseases, we investigated whether the C5a/C5aR1 pathway 

might be involved in the pathophysiology of COVID-19. C5a/C5aR1 signaling 

increased locally in the lung, especially in neutrophils of severely ill patients with 

COVID-19 compared to patients with influenza pneumonia, supporting this previous 

data the lung of K18-hACE2 mice (Tg mice, susceptible to infection) infected with 

SARS-COV-2 showed increased C5a. Genetic and pharmacological inhibition of 

C5aR1 signaling improved lung immunopathology in infected mice. Mechanistically, 

C5aR1 signaling in the context of infection was found to drive the release of 

extracellular neutrophil trapping (NETs). These data confirm the pathophysiological 

role of the C5a/C5aR1 axis in amplifying inflammation in COVID-19 and propose as a 

therapeutic alternative to antagonize C5aR1. 

Keywords: Complement, neutrophil, NETs and COVID-19. 
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Introdução 

1.1 Pandemia de COVID-19 

O SARS-COV-2 é um betacoronavírus envelopado pertencente à família 

coronaviridae, causador da COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), configurou 

uma das maiores pandemias da história mundial desde a gripe espanhola de 

1918. O impacto da pandemia afetou a vida de milhões de pessoas e quase 

colapsou os sistemas de saúde nacional e mundial devido sua elevada taxa de 

morbidade e mortalidade (Nalbandian et al., 2021). 

Os registros iniciais de casos infecciosos ocorreram em dezembro de 2019, 

na província de Hubei, China. No fim do mesmo mês, a Comissão Municipal de 

Saúde de Wuhan (Wuhan Municipal Health Commission) fez uma nota pública a 

população e Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre um novo surto (Wu & 

McGoogan, 2020). Na época não se sabia ao certo o agente causal, contudo 

diversas unidades locais de saúde relatavam casos de pneumonia com origem 

desconhecida em grupos de pessoas frequentadores do mesmo mercado de 

pesca (Huanan Seafood Wholesale Market em Wuhan; Zhu et al., 2020).  

Segundo análises retrospectivos, o primeiro caso oficial ocorreu em oito de 

dezembro de 2019, e alguns dias depois o número de infectados aumentou 

exponencialmente em indivíduos que não haviam frequentado o mercado, 

evidenciando a alta transmissibilidade do novo patógeno (Chowdhury & 

Oommen, 2020).  

A datar o relato inicial em Wuhan, rapidamente o número de casos cresceu 

em outras cidades da região de Hubei, em questão de um mês, 34 províncias 

Chinesas apresentaram casos (Hu et al., 2021). Em 11 de janeiro de 2020, foi 

noticiado o primeiro caso fora da China continental, na Tailândia. Em 30 de 

janeiro a OMS declaro o novo surto de coronavírus como emergência global 

(Eurosurveillance Editorial Team, 2020). Já em fevereiro, o Comitê Internacional 

de Taxonomia de Vírus (ICTV - International Committee on Taxonomy of Viruses) 

nomeia o novo coronavírus como "SARS-CoV-2" (Severe acute respiratory 

syndrome-related coronavirus 2) e a OMS intitula a doença como "COVID-19" 

(ICTV, 2020).  
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No mesmo mês, se alastra os números dos registros internacionais de 

casos de COVID-19, sendo possível inferir uma alta transmissibilidade do SARS-

CoV-2, essa característica somada ao mundo globalizado, onde viagens 

internacionais são corriqueiras, em poucas semanas a COVID-19 se espalhe 

pelo mundo, com isso, em 11 de março a OMS declara a doença pandemia 

mundial (OMS, 2020).  

Atualmente, a incidência de novas infecções e reinfecções continua 

elevada, em março de 2022 se registrou aproximadamente 500 milhões de casos 

globalmente (Ritchie et al., 2022). No Brasil, a COVID-19 foi reportada pela 

primeira vez ainda em fevereiro de 2020, consequentemente o número de casos 

cresceu vertiginosamente, e o país alcançou o patamar de um dos mais afetados 

do mundo (Souza et al., 2020). 

A crise sanitária mundial causada pela COVID-19 unificou entidades 

públicas e privadas a unirem esforços frente a nova ameaça. Não obstante, os 

esforços para conter a disseminação do vírus foram atribulados pela escassez 

de dados sobre vários aspectos imprescindíveis sobre a infecção viral, que vão 

desde a fisiopatologia até a resposta do hospedeiro (Tay et al., 2020). Destarte, 

entender aspectos biológicos do SARS-CoV-2 e propor estratégias terapêuticas 

se faz necessário.  

1.2 SARS-CoV-2 

Os vírus pertencentes à família coronavírus (CoVs) são bem heterogêneos, 

possuem envelope recobrindo seu material genético, que é de RNA de fita 

simples, com senso positivo, são capazes de infectar diversos vertebrados 

(Corman et. al., 2018). Estima-se que apenas sete dentro as centenas espécies 

existentes causam doenças em humanos (Corman et. al., 2018; V’kovski et al., 

2021).  

Dentre a população os HCoVs ou coronavírus humano, como o 229E, 

OC43, NL63 e HKU1, circulam a bastante tempo, provocando doenças (Corman 

et al., 2018). Habitualmente, esses vírus causam infecções leves do trato 

respiratório superior, apresentam sintomatologia similar ao “resfriado comum" e 

são sazonais (V’kovski et al., 2021). Contudo, nos últimos 20 anos surgiram, três 
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novas espécies de HCoVs altamente patogênicos foram registradas, as quais 

são o SARS-CoV-1 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 1), o 

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) e o SARS-CoV-2 , 

capazes de causar infecções mais graves (Tay et al., 2020). 

O SARS-CoV-2 possui um ciclo de replicação similar aos outros 

coronavírus. A primeira etapa envolve a infecção do hospedeiro a partir da 

interação entre a proteína “spike” (S), com receptores celulares específicos. 

Neste vírus em questão, ele usa a proteína ACE-2 (angiotensin-converting 

enzyme 2) como principal receptor (V’kovski et al., 2021). Após a entrada, 

rapidamente a célula interrompe suas atividades fisiológicas e começa a produzir 

as proteínas virais e o RNA genômico. Em seguida a partícula viral é montada e 

liberada para o ambiente extracelular (Yadav et al., 2021). O processo é descrito 

detalhadamente na Figura 1. 
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Figura 1 – O coronavírus e ciclo de replicação. (a) O viríon coronavírus consiste em proteínas 
estruturais, nomeadamente espiga (S), envelope (E), membrana (M), nucleocapsid (N) e, para 
alguns betacoronavírus, hemaglutina-esterase (não mostrado). O genoma RNA de sentido 
positivo, de cadeia única (+ssRNA) é encapsulado por N, enquanto M e E asseguram a sua 
incorporação na partícula viral durante o processo de montagem. Os trimers S sobressaem do 
envelope viral derivado do hospedeiro e fornecem especificidade aos receptores de entrada 
celular. (b) As partículas de coronavírus ligam-se a fatores de ligação celular e interações 
específicas S com os receptores celulares (tais como a enzima conversora de angiotensina 2 
(ACE2), juntamente com fatores do hospedeiro (tais como a protease serina de superfície celular 
TMPRSS2), promovem a absorção e fusão viral na membrana celular ou endossomal. Após a 
entrada, a libertação e desvinculação do RNA genômico de entrada sujeita-o à tradução imediata 
de dois grandes quadros de leitura abertos, ORF1a e ORF1b. As poliproteínas pp1a e pp1ab 
resultantes são co-traduzidas e pós-traduzidas em proteínas não-estruturais individuais (nsps) 
que formam o complexo de replicação e transcrição viral. Concordante com a expressão das 
nsps, a biogénese das organelas de replicação viral que consistem em vesículas perinucleares 
características de dupla membrana (DMVs), membranas enroladas (CMs) e pequenas esférulas 
abertas de dupla membrana (DMSs) criam um microambiente protector para a replicação e 
transcrição do RNA genômico viral dos mRNAs subgenômicos (sg mRNAs), compreendendo o 
conjunto aninhado característico dos mRNAs coronavírus. As proteínas estruturais traduzidas 
translocam-se em membranas de retículo endoplasmático (ER) e transitam através do 
compartimento intermédio ER-to-Golgi (ERGIC), onde a interação com o RNA genômico 
recentemente produzido, encapsulado em N, resulta no florescimento do lúmen dos 
compartimentos vesiculares secretos. Finalmente, os viríons são secretados a partir da célula 
infectada por exocitose. Os passos-chave inibidos por compostos que estão atualmente a ser 
validados e que representam alvos antivirais atrativos são destacados a vermelho. An, 3′ 
sequência de poliA; tampa, 5′ estrutura da tampa; dsRNA, RNA de cadeia dupla; L, sequência 
líder; RdRP, RNA polimerase dependente do RNA. Ilustração adaptada de V’kovski et al., 2020.  

 

1.3 Fisiopatologia da infecção por SARS-CoV-2 

A transmissão do SARS-CoV-2 ocorre principalmente pelo contato das 

superfícies de mucosa com as partículas virais presentes no ambiente. A 

disponibilidade dessas partículas depende da proximidade a indivíduos 

infectados que liberam aerossóis através de tosse, espirros e fala (V’kovski et 

al., 2021).  

 O período de incubação, que diz respeito ao período entre a exposição ao 

vírus e o início dos sintomas, é cerca de 5-6 dias, mas em alguns casos pode-

se estender a 14 dias, durante esse tempo, também conhecido como período 

pré-sintomático, os indivíduos infectados podem ser contagiosos (Parasher, 

2021). 

Os sintomas dos pacientes com COVID-19 se manifestam em um amplo 

espectro de sinais clínicos, variando desde manifestações leves a graves 

problemas respiratórios com múltiplas falhas de órgãos (Figura 2). 
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Figura 2 - Sintomatologia da COVID-19: Comumente pacientes infectados apresentam febre, 

tosse seca e fadiga, nos casos mais graves dispnéia. Normalmente o quadro clínico de adultos 

e crianças evolui de forma assintomática, todavia, pessoas acima dos 60 anos e/ou com 

comorbidades aumentam as chances de desenvolver um pior prognóstico.  Criado com 

BioRender adaptado de Hu et al., (2021). 

As células do trato respiratório concentram os primeiros sítios de replicação 

viral, contudo, a expressão e distribuição tecidual dos receptores de entrada não 

estão restritos a esses locais, tornando outros órgãos potenciais alvos de 

invasão (Tay et al., 2020; Parasher, 2021). 

Ao reconhecer as células epiteliais do trato respiratório, o SARS-CoV-2 

inicia seu ciclo de replicação e, eventualmente, migra para porções mais 

inferiores infectando células alveolares, esse processo estimula uma forte 

resposta imune nos pulmões (Hu et al., 2021).  

No trato respiratório inferior, as células epiteliais, macrófagos alveolares 

(MAs) e células dendríticas (DCs) constituem os três principais componentes da 

resposta imune inata dos pulmões. As DCs abaixo do epitélio pulmonar em 

conjunto com o MAs, estão entre os primeiros leucócitos a responderem 

localmente ao vírus (Yuki et al., 2020). 

Quando a replicação viral acelera, a integridade da barreira epitelial-

endotelial é comprometida, pois, além de infectar células pulmonares o SARS-

CoV-2 também é capaz de invadir células endoteliais dos capilares do pulmão, 

o que contribui ainda mais para inflamação local, aumentando o influxo de 
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leucócitos, principalmente monócitos e neutrófilos nos estágios iniciais da 

doença (Wiersinga et al., 2020). 

Essa inflamação inicial somada a morte celular em decorrência ao processo 

replicativo do SARS-CoV-2, proporciona um aumento da disponibilidade de 

DAMPs (Damage-Associated Molecular Patterns), que incluem ATP e ácidos 

nucléicos, além de PAMPs (Pathogen-Associated Molecular Patterns) como 

dsRNA (double-stranded RNA). Esses sinais são reconhecidos por PRRs 

(Pattern Recognition Receptors) em diversos tipos celulares, que culminam na 

produção de citocinas e quimioatraentes pró-inflamatórios como IL-6 (Interleukin 

6), CXCL10 (C-X-C motif chemokine ligand 10), CCL2 (C-C motif chemokine 

ligand 2), CCL3 (C-C motif chemokine ligand 3), CCL4 (C-C motif chemokine 

ligand 4) (Tay et al., 2020).  

Essas proteínas recrutam leucócitos para região, que promovem ainda 

mais a produção de proteínas pró-inflamatórias estabelecendo um loop  na 

produção desses compostos (Wiersinga et al., 2020). A capacidade do vírus de 

infectar diversos órgãos, somado a tempestade de citocinas gerada por essa 

inflamação exacerbada, contribuem para promover o dano sistêmico observado 

em casos graves (Tay et al., 2020).  

O desenvolvimento da forma grave da doença não parece estar somente 

relacionado à carga viral. A inflamação excessiva é considerada uma das 

principais causas que contribuem para gravidade da COVID-19, entretanto, os 

mecanismos que desencadeiam a imunopatologia letal em indivíduos infectados 

não são completamente compreendidos (Xu et al., 2020; Lucas et al., 2020).  

Alternativamente, os indivíduos assintomáticos ou que desenvolvem 

quadros leves/moderados, possuem linfócitos T CD8+ vírus-específicos com 

uma elevada capacidade de reconhecer e eliminar células infectadas, limitando 

o espalhamento viral, além de possuírem linfócitos B que produzem anticorpos 

com alta capacidade de neutralização. Esses fatores, em conjunto com uma 

produção rápida de IFN-I (Type I interferons), promovem uma eliminação rápida 

do vírus com mínimo dano pulmonar (Wiersinga et al., 2020; Tay et al., 2020). 

Ainda assim, o processo de retorno à homeostasia após a infecção por 

SARS-CoV-2 não se resume somente a competência do sistema imunológico 
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em reconhecer e eliminar os vírus, mas também a capacidade que o hospedeiro 

possui em minimizar os danos advindos da replicação do patógeno. Nesse 

sentido, o indivíduo pode se proteger de uma doença infecciosa, utilizando duas 

estratégias distintas: resistência e tolerância (Medzhitov et al., 2012). 

1.4 Resposta imune na COVID-19 

Fundamentalmente, duas principais estratégias de defesa -resistência e 

tolerância- são empregadas pelo hospedeiro para combater infecções como 

aquelas causadas por vírus. A resistência diz respeito a capacidade de controlar 

a carga patogênica, enquanto a tolerância se baseia na adaptação do hospedeiro 

a um determinado nível do patógeno e dos seus danos resultantes (Mok et al., 

2020).  

A sobrevivência perante doenças infecciosas classicamente é atribuída a 

habilidade de eliminar o patógeno através de mecanismos de resistência, como 

a produção de citocinas, de espécies reativas de oxigênio/nitrogênio, 

recrutamento de leucócitos e produção de anticorpos. Todavia, uma 

consequência inexorável do processo inflamatório gerado pelo organismo 

invasor é a imunopatologia no intercurso da doença. Nesse contexto, ao longo 

dos últimos anos foi reconhecida a importância da tolerância como um 

mecanismo essencial de defesa do organismo (McCarville & Ayres, 2017). 

A tolerância à infecção se diferencia da resistência, pois possui um efeito 

benéfico ao indivíduo ainda que tenha um impacto neutro (e em alguns casos 

até mesmo positivo) no fitness do patógeno (Medzhitov et al., 2012). Não se deve 

confundir tolerância à infecção, aos processos de tolerância imunológica que 

ocorrem através da eliminação de linfócitos T auto-reativos no timo ou na 

periferia (McCarville & Ayres, 2017; Mok et al., 2020). 

O controle do dano tecidual pode ocorrer por diversos mecanismos como 

(1) manutenção da integridade das células epiteliais prevenindo a invasão do 

patógeno através da função de barreira, (2) neutralização de toxinas e fatores de 

virulência, (3) regulando a duração e intensidade da resposta imune e (4) 

promovendo a regeneração do tecido danificado (Soares et al., 2017). 
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Por outro lado, uma ativação exagerada desses mecanismos de tolerância 

pode contribuir para manutenção/aumento da carga do patógeno, persistência 

da infecção por um período prolongado ou ainda alterações permanentes no 

tecido danificado, pelo desenvolvimento de um quadro fibrótico (McCarville & 

Ayres, 2017). 

Os mecanismos de defesa frente ao patógeno -resistência e tolerância- são 

igualmente necessários no retorno a homeostase do hospedeiro, embora, 

grande parte dos esforços dos pesquisadores se voltem a estudar as estratégias 

que limitam o desenvolvimento do organismo patogênico, um emergente número 

de dados indica que a tolerância a infecção não deve ser ignorada.  

Os pacientes graves com COVID-19 desenvolvem a síndrome do 

desconforto respiratório agudo, que pode progredir para síndrome da 

tempestade de citocinas, disfunções de órgãos e morte. Há uma necessidade 

urgente de tratamentos para reduzir a morbidade e mortalidade. Embora a 

fisiopatologia de COVID-19 não seja totalmente compreendida, um crescente 

corpo de evidências sugere um papel importante do sistema complemento, 

especialmente a sinalização C5a / C5aR1, como tendo um papel prejudicial 

essencial no desenvolvimento de COVID-19. Nesse sentido, inibidores do 

receptor do complemento C5aR1 podem ser promissores no tratamento da 

COVID-19.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral  

Avaliar a participação do fator do complemento C5a e o seu receptor na 

fisiopatologia da COVID-19. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

I. Identificar os níveis de C5a e C5aR1 em pacientes e animais; 

 

II. Avaliar as concentrações de C5a/C5aR1 nos animais infectados com 

SARS-CoV-2; 

 

III. Identificar os tipos celulares envolvidos na fisiopatologia; 

 

 

IV. Inibir geneticamente e farmacológico do C5aR1 no modelo experimental 

de COVID-19; 
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3. Materiais e Métodos  

3.1 Modelo de COVID experimental 

Camundongos transgênicos K18-hACE2 (Tg). (B6.Cg-Tg(K18-

ACE2)2Prlmn/J, cat. 034860) e Lyz2Cre/Cre (B6.129P2-Lyz2tm1(cre)Ifo/J, cat. 

004781) foram comprados no Laboratório da Jackson. Os camundongos 

C5ar1Flox/Flox, que também expressam eGFP sob o promotor C5aR1, foram 

gentilmente doados pelo Prof. Jörg Köhl. Para gerar o TgcKO e o Tgflox/flox (animais 

controles da colônia knockout), os animais Tg foram cruzados com os 

camundongos Lys2Cre/0C5ar1flox/flox. Foram estabelecidas e mantidas colônias 

locais de camundongos transgênicos nas instalações do biotério da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Alimentos e água 

estavam disponíveis nas gaiolas e foram mantidos num ciclo luz-escuro 

controlado. Para a indução COVID-19, os animais receberam a inoculação 

intranasal (i.n) de SARS-CoV-2 (2 x 104 PFU/ml), posterior a infecção os 

camundongos apresentaram sinais de doença e patologia pulmonar consistente 

com a doença humana. A manipulação destes animais foi realizada nas 

instalações do Laboratório de Biossegurança nível 3 (BSL3) e aprovada pelo 

comité de ética (protocolo número nº66/2020). 

3.2 Quantificação dos níveis de C5a humano e murino 

Os níveis de C5a foram determinados no fluido BAL e plasma de 16 

pacientes adultos gravemente doentes com COVID-19 (<20 dias na unidade de 

cuidados intensivos - UCI) e 16 pacientes com gripe, como uma coorte de 

pneumonia viral não COVID-19.  Ambos os coortes de doentes foram descritos 

anteriormente (Cambier et al., 2022) e o ensaio C5a ELISA foi realizado 

utilizando um kit duoset da R&D Systems (cat. DY2037). Para ratos, foi obtida 

homogeneização pulmonar e o sobrenadante foi recolhido. Foi realizado um 

ensaio ELISA para detectar a concentração de C5a utilizando um kit da R&D 

Systems (cat. DY2150), de acordo com as instruções do fabricante. 

3.3 Produção do estoque viral  

SARS-CoV-2 (estirpe Brasil/SPBR-02/2020) foi gentilmente cedida pelo 

Prof. Edison Luiz Durigon (ICB-USP, São Paulo). O vírus foi propagado e titulado 

em células Vero E6 num laboratório de biossegurança de nível 3 (BSL3) no 
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Centro de Pesquisa de Vírus, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Ribeirão 

Preto, Brasil). As células foram cultivadas em meio DMEM (Corning; cat. 15-013-

CVR) suplementadas com 10% de soro fetal bovino (FBS; GE Life Sciences; cat. 

SV30160.03) e antibiótico/antimicótico (Penicilina 10.000 U/ml; Estreptomicina 

10.000 μg/ml; Sigma-Aldrich; cat. P4333). O inóculo viral foi adicionado às 

células Vero em DMEM (FBS 2%) incubadas a 37 °C com 5% de CO2 durante 

48 h. O efeito citopatogénico foi observado sob um microscópio. Uma 

monocamada de células foi recolhida, e o sobrenadante foi armazenado a -70 

ºC. A titulação do vírus foi realizada calculando as unidades formadoras de 

placas (PFU). 

 3.4 Fármacos e tratamento farmacológico in vivo 

Para experiências in vivo, utilizámos DF2593A (3 mg/kg p.o.), um 

antagonista selectivo de C5aR1 (Moriconi et al., 2014). Para o modelo de rato 

COVID-19, o medicamento foi administrado 1 hora antes da inoculação da SRA-

CoV-2 e pós-infecção diária. Avaliamos diariamente os resultados clínicos 

(Quadro Complementar 1) e o peso corporal de cada animal. Aos 5 dias pós-

infecção, foram recolhidos os pulmões dos ratos infectados com SRA e SRA-

CoV-2. Os lóbulos pulmonares foram recolhidos, colhidos, e homogeneizados 

em PBS com contas de vidro de aço. O homogeneizado foi adicionado ao 

reagente TRIzol (1:1; Invitrogen; cat. 15596026), para titulação viral posterior via 

RT-qPCR, ou ao tampão de lise (1:1), para o ensaio ELISA, e armazenado a -70 

°C. Numa outra experiência de coorte, o pulmão esquerdo foi recolhido em 

paraformaldeído (PFA 4%; Millipore; cat. 818715), para avaliação histológica 

posterior. 

 3.5 Infecção in vitro por SARS-CoV-2 

As células Vero E6 (1x105) foram pré-tratadas com DF2593A a 0,01; 0,1; 

1,0; 10,0 μM durante 1 hora antes da infecção por SRA-CoV-2 a 37ºC. As células 

foram infectadas a uma multiplicidade de infecção (MOI) de 1,0 com clone 

infeccioso SRA-CoV-2 ou zombaria com meios de infecção para avaliar a carga 

viral por RT-PCR, 24 h pós-infecção. O tratamento foi realizado em 

quadruplicado técnico. 
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3.6 Carga viral do SARS-CoV-2   

A detecção da SRA-CoV-2 foi realizada com conjuntos de sondas primárias para 

2019-nCoV_N1 e N2 (Integrated DNA Technologies; cat. 10006713), de acordo 

com o protocolo do US Centers for Disease Control (CDC) por RT-PCR, 

utilizando ácidos nucleicos totais extraídos com reagente de Trizol a partir de 

granulado celular ou tecido pulmonar para determinar a carga viral do genoma. 

Todos os ensaios de RT-PCR foram feitos utilizando o sistema de PCR Viia 7 

Real-time (Applied Biosystems). Foi gerada uma curva padrão a fim de se obter 

o número exacto de cópias na amostra testada. A curva padrão foi realizada 

utilizando um amplicon contendo 944 bp clonado num plasmídeo (PTZ57R/T 

CloneJetTM Cloning Kit Thermo Fisher®), começando no nucleótido 14 do gene 

N. Para quantificar o número de cópias, foi realizada uma diluição em série do 

plasmídeo na proporção de 1:10. Foram utilizados iniciadores e sondas 

comerciais para o gene N1 e RNAse P (controlo endógeno) para a quantificação 

(2019-nCov CDC EUA Kit, Integrated DNA Technologies), seguindo as 

instruções do CDC. 

3.7 Reanálise dos conjuntos de dados scRNA-seq 

Reanalisámos os dados transcriptómicos de células do fluido BAL de pacientes 

com COVID-19 grave e os respectivos grupos de controlo (Wauters et al., 2021; 

Liao et al., 2020). O conjunto de dados foi descarregado e o ficheiro RDS foi 

importado para o ambiente R versão v4.04 e Seurat v4.1.1 (Stuart et al., 2019) 

através da filtragem de genes expressos em pelo menos 3 células e mais de 200 

identificadores moleculares únicos (UMI) contagens por célula. Para a etapa de 

pré-processamento, as células outliers foram filtradas com base em três métricas 

(tamanho da biblioteca < 60000, número de genes expressos entre 200 e 7500, 

e expressão percentual mitocondrial < 20). Os 3.000 genes variáveis de topo 

foram então identificados usando o método 'vst', usando a função 

FindVariableFeatures. A percentagem de genes mitocondriais foi regredida no 

passo de escala, e a Análise de Componentes Principais (PCA) foi realizada 

utilizando os 3.000 genes variáveis de topo com 40 dimensões. Além disso, foi 

realizada uma análise de agrupamento dos primeiros 7 componentes principais 

usando uma resolução de 2 seguida de t-Distributed Stochastic Neighbor 

Embedding (tSNE), uma técnica de redução da dimensionalidade para 
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visualização de dados. Em seguida, foi realizada uma análise diferencial da 

expressão genética usando a função FindAllMarkers com parâmetros padrão 

para obter uma lista de marcadores genéticos significativos para cada 

aglomerado de células. Para ter em conta a frequência de células que expressam 

C5AR1, filtramos células com contagens brutas de C5AR1>0. O conjunto de 

dados gerado pelos autores está disponível publicamente em: 1 a base de dados 

EGA European Genome-Phenome Archive (EGAS00001004717 acessível em: 

https://ega-archive.org/studies/EGAS00001004717) ou em 

http://covid19.lambrechtslab.org/.; 2) em https://covid19-balf.cells.ucsc.edu/. 

3.8 Amostras de pulmões humanos de autópsias 

As autópsias foram realizadas minimamente invasivas adaptadas de 

quatro casos fatais COVID-19 (Duarte-Neto et al., 2020). (Quadro suplementar 

2). Em resumo, foi feita uma mini-toracotomia (3 cm) sob a área principal de 

lesão pulmonar identificada por ultra-sons prévios guiados. O parênquima 

pulmonar foi pinçado por Collins Forceps, cortado, e fixado em formalina 

tamponada a 10% (Sigma-Aldrich; cat. 252549). Autópsias minimamente 

invasivas foram aprovadas pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 

Comité Ético (protocolo nº 4.089.567). 

3.9 Coloração de H&E e patologia pulmonar 

As fatias pulmonares (5 micrómetros) foram fixadas com PFA a 4%, com 

inclusão de parafina, e submetidas a coloração de Hematoxilina e Eosina. Um 

total de 10 fotomicrografias a 50x ou 200x de ampliação por animal foram obtidas 

aleatoriamente utilizando o microscópio Leica DMI6000B (Leica microsystems). 

A área septal total e a área pulmonar total foram quantificadas utilizando o 

software Pro Plus 7 (Media Cybernetics, Inc., MD, EUA). A razão entre a área 

septal total e a área pulmonar total foi expressa como fracção de área (%). Os 

valores da fracção de área foram utilizados para comparação estatística entre 

grupos e para representação gráfica. A análise morfométrica foi realizada de 

acordo com o protocolo estabelecido pela American Thoracic Society e 

European Thoracic Society (ATS/ERS) (Hsia et al., 2010). 
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3.10 Imunofluorescência  

Amostras de pulmões de autopsias COVID-19 ou camundogos infectados 

Tgflox/flox foram fixados com PFA 4%. Após a desidratação e incorporação de 

parafina, foram preparadas secções de 5-μm. As lâminas foram 

desparafinizadas e reidratadas através da imersão do Xileno (Labsynth; cat. 

00X1001.06.BJ) e 100% Etanol (Labsynth; cat. 00A1084.07.BJ) durante 15 min. 

com cada solução. A recuperação do antigénio foi realizada com 1,0 mM de 

Etileno Diamina Tetra Ácido Acético (EDTA; Labsynth; cat. 00E1005.06.AG) 10 

mM à base de Trizma (Sigma-Aldrich; cat. T1503), pH 9,0 a 95°C durante 30 

min. Posteriormente, a actividade endógena da peroxidase foi extinta por 

incubação das lâminas em 5% H2O2 em metanol (Millipore; cat. 106009) a RT 

durante 20 min. Após bloqueio com IHC Select Blocking Reagent (Millipore, cat. 

20773-M) a RT durante 2 h, os anticorpos primários foram incubados durante a 

noite a 4°C: anti-C5aR1 monoclonal de rato (clone: S5/1; Millipore; cat. 

MABF1980; 1:50), anti-IBA1 policlonal de coelho (FUJIFILM Wako Pure 

Chemical Corporation; cat. 016-20001; 1:200), coelho policlonal anti-Neutrofilo 

Elastase (anti-NE; Abcam; cat. ab68672; 1:100), cabra policlonal anti-

mioeloperoxidase (anti-MPO, R&D Systems, cat. AF3667, 1:100) e coelho 

policlonal, anti-histone H3 (H3Cit; Abcam; cat. ab5103; 1:100). As lâminas foram 

lavadas com TBS-T (Tris-Buffered Saline com Tween 20) e incubadas com 

anticorpos secundários anti-rapos alpaca IgG Alexa Fluor 594 (Jackson 

ImmunoResearch; cat. 615-585-214; 1:1,000), burro anti-gota IgG Alexa Fluor 

488 (Abcam, cat. ab150129), alpaca anti-coelho IgG AlexaFluor 488 (Jackson 

ImmunoReseacher; Cat. 611-545-215; 1:1.000) e alpaca anti-coelho IgG 

AlexaFluor 594 (Jackson ImmunoReseacher; Cat. 611-585-215; 1:1.000). A 

autofluorescência foi extinta utilizando o Kit de Autofluorescência TrueVIEW 

(Vector Laboratories, cat. SP-8400-15). A percentagem de células que 

expressam C5aR1 foi determinada por colocação entre Iba1 (macrófago) ou NE 

(neutrófilo) com expressão C5aR1. Foram analisados quatro campos 

randomizados de quatro casos fatais COVID-19 ou ratos infectados com 

TgFlox/Flox.  

Para detecção de NETs in vitro, os neutrófilos foram revestidos em placas 

de 24 poços contendo lamelas de vidro cobertas com solução de poli-lisina 
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0,01% (Sigma-Aldrich; gato P8920), fixados com PFA 4% a RT durante 10 min, 

2% de albumina de soro bovino (BSA; Sigma-Aldrich; gato A7906) e 22,52 mg/ml 

de glicina (Sigma-Aldrich; gato A7906). G8898) em PBST (tampão fosfato salino 

+ 0,1% Tween 20) na RT durante 2 h. As lamelas foram coradas com os 

seguintes anticorpos: coelho policlonal anti-Neutrofilo Elastase (anti-NE; Abcam; 

cat. ab68672; 1:500), rato monoclonal anti-MPO (2C7; Abcam; cat. ab25989, 

1:800). Depois disto, as amostras foram lavadas em PBS e incubadas com 

anticorpos secundários: alpaca anti-mouse IgG AlexaFluor 488 (Jackson 

ImmunoReseacher; Cat. 615-545-214; 1:1.000) e alpaca anti-coelho IgG 

AlexaFluor 594 (Jackson ImmunoReseacher; Cat. 611-585-215; 1:1.000). Os 

slides foram depois montados utilizando ProLong™ Diamond Antifade Mountant 

com DAPI (Molecular Probes™, Thermo Fischer Scientific, Cat.P36962). As 

imagens foram adquiridas pelo Axio Observer combinado com o microscópio 

confocal LSM 780 (Carl Zeiss) com ampliação de 630X na mesma configuração 

de zoom, taxa de laser e digitalizado com 4 campos/imagem (função de 

digitalização de azulejos). NET foram quantificadas, pelo número total de células 

por campo versus o número de NETosis (células com perda de segmentação do 

núcleo, células em processo de libertação de cromatina em redes). Imagens 

adquiridas e analisadas utilizando Fiji pela Imagem J. 

3.11 Ensaio de Apoptose TUNEL 

Foram utilizadas fatias congeladas de tecido pulmonar para a detecção 

de células apoptóticas in situ com o ensaio Click-iT Plus TUNEL Alexa Fluor 488, 

de acordo com as instruções do fabricante (Thermo Fisher Scientific; cat. 

C10617). As lâminas foram contra-manchadas com Vectashield Antifade 

Mounting Medium com DAPI. As imagens foram adquiridas pelo microscópio 

Leica DMI6000B (Leica microsystems) com uma ampliação de 200x à mesma 

velocidade de laser. As imagens adquiridas foram analisadas usando Fiji pela 

Imagem J. A quantificação da apoptose foi realizada como a percentagem de 

células positivas TUNEL da coloração DAPI. 

 3.12 Produção de NETs por neutrófilos humanos isolados 

Foram recolhidas amostras de sangue de controlos saudáveis por punção 

venosa para experiências in vitro. Os neutrófilos foram isolados e purificados por 

gradiente de densidade Percoll (72%, 63%, 54%, e 45%) (GE Healthcare; Cat. 



28 
 

17-5445-01). Os neutrófilos isolados foram ressuspendidos em RPMI 1640 

(Corning; cat. 15 040-CVR). A pureza dos neutrófilos foi >95% conforme 

determinado pela Cytospin de Cor de Rosenfeld (Laborclin; cat. 620529). Um 

total de 1×106 neutrófilos isolados foram ligados a lamelas revestidas com 

solução de poli-lisina 0,1% (Sigma-Aldrich; cat. P8920) incubados durante 4 h a 

37°C para imunização NET. Os neutrófilos foram incubados com Mock, 

complemento humano recombinante C5a Protein (rhC5a; 3 nM; I&D; cat. 2037-

C5-025/CF) ou SARS-CoV-2 (MOI = 1,0). Um grupo de células incubadas com 

SARS-CoV-2 foi pré-tratado com rhC5a. A concentração de rhC5a foi baseada 

numa curva concentração-resposta.   

3.13 Quantificação de NETs 

As 96 placas negras do poço foram revestidas com anticorpo anti-MPO 

(Thermo Fisher Scientific; cat. PA5-16672) (1:1000) durante a noite a 4ºC. 

Subsequentemente, a placa foi lavada com PBS+0,1% Tween 20 e bloqueada 

com 2% BSA durante 2h a RT. Os homogeneizados do tecido pulmonar foram 

obtidos e centrifugados a 10.000 g a 4 °C durante 10 minutos. Em seguida, o 

sobrenadante foi recolhido e incubado durante a noite a 4ºC. No terceiro dia, o 

ADN ligado à MPO (NETs) foi quantificado utilizando o kit Quant-iT PicoGreen 

(Invitrogen; cat. P11496) como descrito anteriormente (Veras et al., 2020).  

3.14 Análise da citometria de fluxo  

O tecido pulmonar foi colhido e digerido com colagenase tipo 2 (1 mg/ml, 

Worthington; cat. LS004177) durante 45 min a 37ºC para adquirir suspensões 

celulares. As células pulmonares totais (1 x 106) foram então coradas com 

Corante de Viabilidade Fixável eFluor 780 (Invitrogen; cat. 65-0865-14; 1:1000) 

e anticorpos monoclonais corados com fluorocromo específicos para CD45 (BD 

Pharmingen; clone 30F-11; cat. 553080; 1:200), CD11b (Biolegend; clone M1/70; 

cat. 101212; 1:200), Ly6G (Biolegend; clone 1A8; cat. 127606;1:200), CCR2 

(Biolegend; clone: SA203G11; cat. 150605;1:200), Ly6C (eBioscience; clone: 

HK1.4; cat. 45-5932-82; 1:200), durante 30 min a 4°C. Os dados foram 

adquiridos no FACSVerse flow cytometer (BD Biosciences) e a análise foi 

realizada utilizando o software FlowJo (TreeStar). As estratégias de análise de 

citometria de fluxo estão esquematicamente representadas em (Fig. S7). 
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3. 15 Ensaio de ELISA  

O homogeneizado pulmonar foi adicionado ao tampão RIPA na proporção 

de 1:1, e depois centrifugado a 10.000 g a 4 °C durante 10 minutos. O 

sobrenadante foi recolhido e armazenado a -70 °C até à sua utilização. O método 

ELISA em sanduíche foi realizado para detectar a concentração de citocinas e 

quimiocinas utilizando kits de Sistemas de I&D (DuoSet), de acordo com as 

instruções do fabricante. Foram avaliados os seguintes objetivos: CCL2, CCL3, 

CCL4, CXCL1, CXCL2, IFN-β, IL-6, IL-10, e TNF. 

3.16 Estatísticas 

O significado estatístico foi determinado por um ou dois testes t de Student 

não pareados e emparelhados, ANOVA unidireccional ou bidireccional, seguidos 

pelo teste post-hoc de Bonferroni. A análise de correlação Spearman foi 

realizada calculando um coeficiente de correlação de medidas repetidas (valor r) 

e traçada utilizando uma linha de regressão linear simples. P<0,05 foi 

considerado estatisticamente significativo. As análises estatísticas e os gráficos 

foram realizados e construídos com o software GraphPad Prism 9.3.1. 
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4. Resultados  

4.1 Níveis aumentados de C5a no BAL de pacientes  

O SARS-CoV-2 é o agente etiológico causador da COVID-19. A doença é 

uma consequência de dois fatores primordiais: a replicação do vírus que por si 

só causa lesões celulares e a resposta imune desregulada que amplifica a 

disfunção dos tecidos/órgãos, especialmente no pulmão. A pandemia alavancou 

uma corrida para identificar novos medicamentos antivirais capazes de inibir a 

replicação do vírus e consequentemente minimizar a gravidade da COVID-19, 

contudo fármacos capazes de alvejar a resposta imunológica têm demonstrado 

eficácia relativamente melhor no prognóstico da doença (Tomazini et al., 2020; 

Lopes et al., 2021; Salama et al., 2021; AC et al., 2021; Kyriazopoulou et al., 

2021).  

Nessa vertente, a priori é crucial distinguir as células imunes e os 

mediadores que governam os mecanismos moleculares críticos para a 

fisiopatologia da COVID-19, e assim direcionar os fármacos a esses alvos. 

Dentre os vários mediadores inflamatórios ativos na imunopatologia da infecção 

por SARS-CoV-2 que possuem estas características, está o fator complementar 

C5a, e o seu receptor C5aR1, os quais já foram descritos como participantes do 

processo patológico (Risitano et al., 2020; Woodruff e Shukla, 2020). Estudos 

anteriores correlacionaram níveis elevados de C5a no plasma de doentes com 

COVID-19 com a maior gravidade, elegendo-o como um possível biomarcador 

(Cugno et al., 2020; Holter et al., 2020; Prendecki et al., 2020; Cugno et al., 

2021). Para testar esta hipótese, duas coortes de doentes críticos com 

pneumonia ventilados mecanicamente, infectados por SARS-CoV-2 e influenza 

foram coletados (Cambier et al., 2022).  

As concentrações de C5a são mais elevadas no lavado brônquio alveolar 

(BAL) de doentes com COVID-19 em comparação aos pacientes infectados com 

influenza (Fig. 3a). Ao parear amostras de BAL e plasma destas duas coortes, 

se observa níveis superiores de C5a no BAL (Fig. 3b). Em conjunto, estes 

resultados inferem que o C5a participa localmente da inflamação pulmonar de 

pacientes infectados pelo SARS-COV-2 em comparação com outra infecção viral 
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Figura 3 – Níveis de C5a no fluido BAL e plasma de pacientes com COVID-19. (a) Foi realizado 
um ensaio de ELISA para medir as concentrações de C5a em doentes não COVID-19 (n=16) e 
de COVID-19 (n=16) no fluido BAL. (b) As concentrações pareadas de C5a no plasma e fluido 
BAL de pacientes com COVID-19 foram determinadas por ELISA. Os dados são mostrados como 
a média ± SEM. Os valores de P foram determinados por teste t de duas caudas não pareadas 
(a) ou pareadas (b) Teste t de Student seguido por par de Wilcoxon, teste de rank assinado, e 
ANOVA unidireccional seguido pelo teste post-hoc de Bonferroni.  

A elevação dos níveis de C5a no BAL podem indicar uma ativação da 

sinalização de seu receptor o C5aR1. Antes de avaliar a participação do receptor, 

foi examinado uma base de dados de RNA-seq previamente publicada e se 

observou que os principais subtipos celulares presentes no lavado brônquio 

alveolar de pacientes com pneumonia eram células mieloides. (Wauters et al., 

2021). (Fig. 4).  

 

Figura 4 – Níveis de expressão de C5AR1 no BAL. t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding 
(t-SNE) do total de células (65.166) do fluido BAL de doentes com pneumonia. 

Os pacientes foram agrupados em pneumonia por COVID-19 e 
pneumonia não-COVID-19. A maior expressão de C5AR1 está presente na 
coorte infectada com SARS-COV-2 (Fig. 5).  
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Figura 5 – Níveis de expressão de C5AR1 no fluido BAL de pacientes com pneumonia. Divisão 
da expressão de C5aR1 em pacientes com pneumonia não COVID-19 (n=13) e de pacientes 
COVID-19 (n=22). As parcelas de pontos mostram a distribuição destacada da população celular 
indicada de C5AR1 cada. 

Na tentativa de obter informações sobre o possível papel do C5a na 

fisiopatologia da COVID-19, e qual célula estaria sendo ativada diretamente pelo 

componente complementar 5a, a reanalise do BAL apontou como candidatos 

promissores as células mieloides, já que enriquecimento de C5aR1, o principal 

receptor pro-inflamatório, foi observado majoritariamente em neutrófilos e 

monócitos/macrófagos (Fig. 6a e b).  
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Figura 6 – Expressão de C5aR1 por tipo celular. (a) Violino plote mostrando os níveis de 
expressão de C5aR1 em cada tipo de células. (b) O gráfico de pontos representa a expressão 
escalonada e centrada de uma célula média em cada aglomerado e, portanto, contém valores 
negativos e positivos. A expressão média reflete a expressão média de C5AR1 em cada 
aglomerado em comparação com todas as outras células.  

Previamente, foi mostrado que os neutrófilos é o subtipo celular mais 

abundante no lavado dos pacientes com COVID-19, e a expressão C5AR1 

também é enriquecida nestas células, inferindo um possível papel na patologia. 

Para suportar esse dado, as reanálises de um conjunto de dados públicos do 

RNA-seq do fluido de BAL de pacientes com COVID-19 (Liao et al., 2020) 

revelaram resultados semelhantes (Fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Subtipos celulares no fluido BAL de pacientes COVID-19. Análise t-SNE dos tipos 
celulares do BAL de pacientes saudáveis (n=3) e de pacientes COVID-19 graves (n=6).  

De notar que ambos os conjuntos de dados de transcriptoma de células 

únicas revelaram uma alta de expressão de C5AR1 nas células mieloides, assim 

B 
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como em células epiteliais, em menor grau, no fluido BAL de pacientes COVID-

19 (Fig. 8a e b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Expressão C5AR1 nas células do fluido BAL de pacientes COVID-19. (a) análise t-
SNE do total de células do fluido BAL de controlos saudáveis (n=3) e de pacientes COVID-19 
graves (n=6). (b) As parcelas de pontos mostram a distribuição realçada de C5AR1 para cada 
população celular indicada.   

Os dados prévios de RNA-seq foram validados através da técnica de 

imunofluorescência, na qual o receptor do C5a foi marcado em células mieloides, 

das quais neutrófilos (elastase neutrofilíca, NE) e macrófagos/monócitos (Iba-1). 

Amostras de pulmão de pacientes post-mortem de COVID-19 evidenciaram 

expressão relativamente acentuada de neutrófilos e macrófagos/monócitos 

colocalizando com C5aR1 (neutrófilos: 41,87 ± 12,77%; macrófagos/monócitos, 

40,87 ± 10,22%) (Fig. 9a e b), as demais células não identificadas que também 

expressam o receptor podem corresponder a células epiteliais (17,49 ± 15,52%) 

B 

A 
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já vistas na análise de células únicas. Juntos, estes dados indicam que na 

COVID-19 há uma participação do eixo C5a/C5aR1 na inflamação pulmonar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Imagens confocais representativas da presença de C5aR1. Os macrófagos (Iba-1) e 
neutrófilos (NE) no tecido pulmonar de autópsias de pacientes com COVID-19 (n=4 casos/4 
campo aleatório). (a) As células foram coradas para núcleos (DAPI, azul), Iba-1 ou NE (verde), 
e C5aR1 (vermelho). A barra da escala indica 50 µm. (b) Percentagem de células que exprimem 
C5aR1 no pulmão da COVID-19. Os valores de P foram determinados por Teste t de Student 
seguido por par de Wilcoxon, teste de rank assinado, e ANOVA unidireccional seguido pelo teste 
post-hoc de Bonferroni. 

Para aprofundar o entendimento sobre mecanismo pelo qual a sinalização 

do eixo C5a/C5aR1 influencia na fisiopatologia da COVID-19, as análises de 

correlação da concentração de C5a com diferentes marcadores/células 

inflamatórias no lavado brônquio alveolar de pacientes infectados foram 

realizadas (Cambier et al., 2022).  

Os níveis de C5a se correlacionam com o número de neutrófilos 

hiperativados/degranuladores (expressam CD66b, Sialyl-LewisX, tetraspanina e 

CD63), e com CXCL8, contudo não teve associação com os demais marcadores 

inflamatórios (Fig. 10). Dessa forma, os neutrófilos hiperativados no BAL dos 

pacientes com COVID-19 se caracterizaram pela expressão acentuada de 

CXCL8 e parecem desempenhar um papel crítico na pneumonia COVID-19 

(Cambier et al., 2022; Vanderbeke et al., 2021; Cui et al., 2021; Diamond, 2020). 

Em conjunto, estes dados sugerem um possível papel do C5a na ativação dos 

neutrófilos na infecção por SARS-CoV-2.  
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Figura 10 – Análises de correlação entre o C5a e marcadores inflamatórios no fluido BAL de 

pacientes com COVID-19. Foram realizadas análises de correlação com os níveis obtidos de 

C5a (Fig. 1a) e os níveis de diferentes marcadores inflamatórios que encontramos aumentados 

no fluido BAL de doentes com COVID-19 determinados no nosso estudo anterior. Os dados 

mostram o coeficiente de correlação de Spearman (r) e o valor P estão representados em cada 

gráfico. 

Em consonância com a literatura, os dados mostram que: a) a sinalização 

de C5a/C5aR1 desencadeia diretamente a quimiotaxia e ativação dos neutrófilos 

(por exemplo, libertação de enzimas e produção de aníons superóxidos/explosão 

respiratória) em várias condições patológicas (Denk et al., 2017; Ward, 2004; 

Gerard e Gerard, 1991; Gerard, 2003; Sadik et al., 2012; Miyabe et al, 2017); b) 
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a sinalização C5aR1 induz os neutrófilos a degranular (com aumento da 

expressão CD66) em modelos de sepse (Schmidt et al., 2015); c) os níveis de 

C5a se correlacionam positivamente com marcadores associados a uma doença 

pulmonar fibrosa cística de pior prognóstico, dentre os marcadores estão a 

elastase neutrófila, atividade de mieloperoxidase e concentração de DNA (Hair 

et al., 2017). 

4.2 A sinalização do eixo C5a/C5aR1 em células mieloides tem um papel 

prejudicial no modelo experimental de COVID-19  

O modelo pré-clínico de COVID-19 já está bem estabelecido na literatura, 

o qual se usa camundongos transgênicos para o receptor ACE2 (K18-hACE2) 

infectados com SARS-CoV-2 (Winkler et al., 2020; Zheng et al., 2021). Dessa 

forma elucidar o papel da sinalização C5a/C5aR1 na fisiopatologia da COVID-19 

é palpável. Como observado no fluido BAL de doentes com COVID-19, os níveis 

de C5a aumentam no pulmão de camundongos Tg infectados (Fig. 11).  

 

 

 

 

 

Figura 11 – Níveis de C5a no modelo experimental de COVID-19. Os camundongos Tg foram 
infectados com SARS-CoV-2 (2 x 104 TCID50, i.n.) no dia 0 e coletados no 5 d.p.i. Ensaio de 
ELISA para medir os níveis de C5a no tecido pulmonar de animais infectados (n=14) ou controlo 
de infecção - Mock (n=11). Os dados são mostrados como a média ± S.E.M. Os valores de p 
foram determinados por teste t de Student. 

Esses animais também alteraram os seus sinais clínicos, como o score 

clínico e perda de peso (Fig. 12a e b), em consonância exibiram infiltrado celular 

no parênquima pulmonar, o que corrobora com achado patológico clássico de 

inflamação de infeção (Fig.13). Houve aumento de níveis de 

citocinas/quimiocinas pró-inflamatórias no pulmão de camundongos infectados 

(Fig. 14), como demonstrado anteriormente (Puhl et al., 2020; Winkler et al., 

2020). 
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Figura 12 – Avaliação clínica do modelo experimental de COVID-19. (a) O peso corporal e a (b) 
pontuação clínica dos foram medidos diariamente pós-infecção (n=4-6). Os dados são mostrados 
como a média ± S.E.M. Os valores de p foram determinados por ANOVA de duas vias seguido 
pelo teste de comparações múltiplas de Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Imunopatologia do modelo animal de COVID-19. Imagem representativa do tecido 
pulmonar do modelo de infecção animal coletado cinco dias pós infecção, corado com H&E. O 
grupo controle sem infecção - Mock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Mediadores inflamatórios no modelo animal de COVID-19. Foram efetuados ensaios 
ELISA para detectar os níveis de CCL2, CCL3, CCL4, CXCL1, IL-6, IL-10, CXCL2, TNF e IFN-β 
no tecido pulmonar de camundongos infectados com SARS-CoV-2. (n=14; agrupados de duas 
experiências independentes). Mock foi utilizado como controle (n=11; reunido de duas 
experiências independentes). Os dados são mostrados como a média ± S.E.M. Os valores P 
foram determinados pelo teste t de Student não paramétrico. 

A expressão de C5aR1 no pulmão de camundongos infectados com 

SARS-CoV-2 foi avaliada por imunofluorescência. Os animais Tgflox/flox (que 

contêm um repórter eGFP para a expressão C5aR1) foram infectados e o pulmão 

foi coletado após cinco dias da infecção. Similar ao que foi encontrado em 
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humanos doentes, o pulmão dos animais Tgflox/flox exibiram expressão de C5aR1 

principalmente em células mieloides, como neutrófilos (NE, 41,2 ± 16,07%) e 

macrófagos (Iba-1, 48,62 ± 15,07%) (Fig. 15a e b). O C5aR1 parece ser expresso 

por número relativamente baixo (10,17±6,08%) de células não identificadas (Fig. 

15b). Dessa forma, o modelo de COVID experimental é um bom candidato para 

se estudar a participação do eixo C5a/C5aR1 na fisiopatologia da COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Sinalização C5aR1 em células mieloides participa da patologia pulmonar num modelo 

experimental de COVID-19. (a) Imagens confocais representativas da presença da expressão de 

C5aR1 no pulmão de camundongos TgFlox/Flox (camundongos C5ar1-eGFP) infectados com 

SARS-CoV-2 (5 d.p.i). O tecido foi marcado concomitantemente para núcleo (DAPI, azul), Iba-1 

(macrófagos, vermelho) e NE (neutrófilos, vermelho). A barra da escala indica 50 µm. (b) 

Percentagem de células que expressam C5aR1 no tecido pulmonar de ratos TgFlox/Flox 

infectados com SARS-CoV-2 (n=4 ratos/4 campo aleatorizado). 

Com base no fato do padrão de expressão de C5aR1 estar concentrado 

principalmente em células mieloides (neutrófilos e macrófagos/monócitos) tanto 

no pulmão de humanos com COVID-19 e camundongos Tg infectado com SARS-

CoV-2, o próximo passo foi a geração de camundongos knockout condicional 

para o C5aR1 em células mieloides, especificamente neutrófilos e macrófagos 

(camundongos TgcKO). Dessa forma, aprofundar o conhecimento da importância 

da sinalização do eixo C5a/C5aR1 na progressão da COVID experimental torna-

se possível.   
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Figura 16 – Representação esquemática da geração de camundongos TgcKO e Tgflox/flox. 

Os camundongos TgcKO foram gerados pelo cruzamento de animais 

K18-hACE2 com C5arflox/floxLys2cre/0 gerando animais knockout condicionais 

(TgcKO) e animais selvagens (Tgflox/flox), ou seja, este último possui o C5aR1 nos 

neutrófilos e macrófagos (Fig. 16). 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Camundongos deficientes em C5aR1 e K18-hACE2 infectados com SARS-CoV-2. 
(a) A carga viral no pulmão de animais Tgflox/flox e TgcKO infectados (n=6/grupo) foi avaliada por 
RT-PCR. (b) O peso corporal e a pontuação clínica foram medidos diariamente (n=6/grupo) em 
camundongos knockouts e selvagens infectados com SARS-CoV-2 (2 x 104 PFU/ml, i.n.). O 
grupo mock foi usado como controlo negativo de infecção (n=5). Os dados são mostrados como 
valores médios ± S.E.M. Os valores P foram determinados por two-away ANOVA unidirecional 
seguido pelo teste post-hoc de Bonferroni (a, b e c). 

 Os camundongos TgcKO apresentaram carga viral similar aos animais 

selvagens (Tgflox/flox) (Fig. 17a), contudo não evidenciaram alguma diferença na 

perda de peso ou pontuação clínica durante o curso da infecção (Fig. 17b e c).  

A análise histopatológica do pulmão revelou um nível reduzido de 

infiltrado celular no tecido pulmonar de animais TgcKO em comparação aos 

animais Tgflox/flox (Fig. 18a e b). Suportando os dados histopatológicos, o número 

de células positivas TUNEL no tecido pulmonar dos camundongos TgcKO também 

foram menores quando comparado com o tecido dos camundongos Tgflox/flox, o 

que indica uma redução na morte celular e consequentemente uma menor lesão 

pulmonar (Fig. 19a eb). 
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Figura 18 – A sinalização C5aR1 em células mieloides é responsável pela patologia pulmonar 

num modelo de COVID-19 experimental. (a) Coloração representativa de H&E do pulmão de 

ratos infectados com SARS-CoV-2 Tgflox/flox (n=6) ou TgcKO (n=6). Foi utilizado como controlo 

(n=6). (b) Quantificação da fracção da área septal pulmonar. Os dados são mostrados como a 

média ± S.E.M. Os valores P foram determinados pelo teste two-way ANOVA unidirecional 

seguido pelo teste post-hoc de Bonferroni (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Ausência de C5aR1 em células mieloides diminui a morte celular. (a) Coloração 

TUNEL (vermelho) para detecção de células apoptóticas in situ a partir de tecido pulmonar de 

camundongos infectados com SARS-CoV-2 Tgflox/flox (n=5) ou TgcKO (n=6). Foram utilizados como 

controlo camundongos Tg infectados com mock (n=5/grupo). (b) Percentagem de células 

positivas para TUNEL no pulmão. A barra da balança indica 50 µm. Os dados são mostrados 

como a média ± S.E.M. Os valores P foram determinados pelo teste two-way ANOVA 

unidirecional seguido pelo teste post-hoc de Bonferroni (b). 

A B 

A B 



42 
 

0

2

4

6

8

C
C

L
2

 (
n

g
/m

l)

SARS-CoV-2/TgMock SARS-CoV-2/Tg cKO

P=0.0020

0.0

0.5

1.0

1.5

C
C

L
3

 (
n

g
/m

l) P=0,0076

P=0.0423

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

C
C

L
4

 (
n

g
/m

l) P=0.0225

P=0.0340

0.0

0.5

1.0

1.5

C
X

C
L

1
 (

n
g

/m
l) P=0,0153

P=0.0315

0.0

0.1

0.2

0.3

IL
-6

 (
n

g
/m

l)

P=0.0175

P=0.0459

0

2

4

6

8

C
C

L
2

 (
n

g
/m

l)
SARS-CoV-2/TgMock SARS-CoV-2/Tg cKO

P=0.0020

0.0

0.5

1.0

1.5

C
C

L
3

 (
n

g
/m

l) P=0,0076

P=0.0423

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

C
C

L
4

 (
n

g
/m

l) P=0.0225

P=0.0340

0.0

0.5

1.0

1.5

C
X

C
L

1
 (

n
g

/m
l) P=0,0153

P=0.0315

0.0

0.1

0.2

0.3

IL
-6

 (
n

g
/m

l)

P=0.0175

P=0.0459

A redução da patologia pulmonar em camundongos TgcKO infectados 

também foi associada a uma redução dos níveis de citocinas e quimiocinas pró-

inflamatórias, especialmente, CCL3, CCL4, CXCL1 e IL-6 (Fig. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Inibição genética de C5aR1 reduz parâmetros inflamatórios na infecção por SARS-

CoV-2. Foram efetuados ensaios ELISA para detectar os níveis de CCL2, CCL3, CCL4, CXCL1 

e IL-6 no tecido pulmonar de camundongos Tgflox/flox (n=8) e TgcKO (n=7). Animais Tg foram 

usados como controle (mock/n=5). Os dados são mostrados como a média ± S.E.M. Os valores 

P foram determinados pelo teste two-way ANOVA unidirecional seguido pelo teste post-hoc de 

Bonferroni. 

Estes dados em conjunto indicam que inibição genética da sinalização do 

eixo C5a/C5aR1 reduz parâmetros inflamatórios induzidos pela infecção por 

SARS-CoV-2, mas sem influenciar na replicação viral.  

4.3 Antagonismo farmacológico do C5aR1 melhora a COVID-19 no modelo 

experimental  

Os dados preliminares mostraram que a sinalização do eixo C5a/C5aR1 

parece estar envolvida na fisiopatologia da COVID-19, como prova de conceito 

se testou a eficácia do DF2593A, um antagonista do C5aR1, de posologia oral 

(Moriconi et al., 2014), nos camundongos Tg infectados com SARS-CoV-2. Os 

animais Tg foram tratados com DF2593A (3 mg/kg, p.o.) uma hora antes da 

infecção pelo vírus e, o tratamento foi diário – uma vez ao dia – até a coleta do 

pulmão: cinco dias após a infecção (5 d.p.i).  
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Notavelmente, o tratamento com DF2593A reduziu a perda de peso 

corporal e melhorou a pontuação clínica (Fig. 21a e b) nos animais tratados com 

antagonista em comparação aos camundongos tratados com veículo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Antagonista seletivo do C5aR1, reduz parâmetros clínicos na COVID experimental. 
Camundongos Tg foram infectados com SARS-CoV-2 (2 x 104 PFU/ml, i.n) e tratados com 
DF2593A (3 mg/kg, p.o) até 5 d.p.i. (a e b) O peso corporal e a pontuação clínica foram medidos 
diariamente pós-infecção (n=11/grupo, agrupados de 2 experiências independentes). Os dados 
são mostrados como a média ± S.E.M. Os valores P foram determinados pela ANOVA 
unidirecional seguida pelo teste post-hoc de Bonferroni (b, d, f e g). 

Embora a droga tenha reduzido os parâmetros clínicos da doença, o 

DF2593A não reduziu a carga viral dos camundongos Tg tratados e infectados, 

o que reflete ausência de efeito antiviral (Fig. 22a). Corroborando com esses 

dados, o ensaio in vitro com células Vero E6 com quatro concentrações do 

antagonista contra C5a, da menor para maior concentração, infectadas com 

SARS-CoV-2 mostrou ineficácia controlar a replicação viral (Fig. 22b). 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 22 – Efeito do tratamento DF2593A sobre a carga viral no modelo de COVID experimental. 
(a) Carga viral SARS-CoV-2 no pulmão de camundongos Tg infectados e tratados com DF2593A 
(n=6) ou veículo (n=6). O grupo controle de infecção: mock (n=6). (b) As células Vero E6 foram 
pré-tratadas com DF2593A (0,01-10 μM) seguidas de infecção por SARS-CoV-2 (MOI 1.0). As 
células foram lisadas e os níveis de SARS-CoV-2 foram determinados 24 horas pós-infecção. 
Os números de cópia do gene N da SARS-CoV-2 foram utilizados para mensurar à carga viral 
por RT-PCR. Os dados são mostrados como a média ± S.E.M. Os valores P foram determinados 
por ANOVA unidirecional seguida pelo teste post-hoc de Bonferroni (a e b). 
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O antagonista do C5aR1 melhorou a inflamação pulmonar ao reduzir o 

número de células mortas (células TUNEL+) no pulmão de camundongos Tg 

tratados quando comparado ao grupo tratado com veículo (Fig. 23a e b). 

Sustentando esses achados, a análise histológica evidenciou uma redução do 

infiltrado celular no grupo tratado (fig. 24a e b).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – DF2593A, o antagonista seletivo de C5aR1 diminui morte celular no modelo de 
infecção animal. (a) Coloração TUNEL (verde) para detecção de células apoptóticas in situ a 
partir de tecido pulmonar de ratos (n=5/grupo). (b) Percentagem de células positivas de TUNEL 
no tecido pulmonar. A barra de escala indica 50 µm. Os dados são mostrados como a média ± 
S.E.M. Os valores P foram determinados pela ANOVA unidirecional seguida pelo teste post-hoc 
de Bonferroni (b).  

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 24 – Antagonista seletivo de C5aR1, previne a patologia pulmonar em camundongos 
infectados com SARS-CoV-2. (a) Coloração representativa de H&E do pulmão coletado do 
modelo experimental de COVID-19, grupo tratado com DF2593A (n=4) ou veículo (n=6). Foi 
utilizada como controlo grupo mock (n=5). (b) Quantificação da fração da área do septo 
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pulmonar. Os dados são mostrados como a média ± S.E.M. Os valores P foram determinados 
pela ANOVA unidirecional seguida pelo teste post-hoc de Bonferroni (b). 

Os dados de ELISA consolidam que o tratamento com o DF2593A é eficaz 

em reduzir os níveis de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, especialmente 

CCL3 e IL-6, o que consequentemente favorece maior integridade do 

parênquima pulmonar dos animais tratados (Fig. 25). Estes resultados pré-

clínicos indicam que a inibição farmacológica de C5aR1 surge como possível 

alvo terapêutico no manejo da COVID-19.  

 

 

 

 

Figura 25 – Antagonista seletivo de C5aR1 diminui os níveis de mediadores inflamatórios. 
Ensaios de ELISA para detectar os níveis CCL2, CCL3, CCL4, CXCL1 e IL-6 a presentes no 
pulmão (n=6/grupo). O mock foi utilizado como grupo de controlo. Os dados são mostrados como 
a média ± S.E.M. Os valores P foram determinados pela ANOVA unidirecional seguida pelo teste 
post-hoc de Bonferroni. 

 

4.4 A falta da sinalização do eixo C5a/C5aR1 não altera o recrutamento de 
células mieloides  

O eixo C5a/C5aR1 capaz de induz nas células mieloides migração celular, 

consequentemente promovendo sua retenção no endotélio e/ou quimiotaxia, 

especialmente os neutrófilos (Sadik et al., 2018; Heit et al., 2002). Com base 

nisso, a hipótese desse eixo estar envolvido no recrutamento de células imunes 

durante a infecção por SARS-CoV-2 ditou a sequência dos próximos 

experimentos. Primeiro, foi analisado se falta de sinalização de C5aR1 nas 

células mielóides poderia comprometer a infiltração destas células no pulmão de 

camundongos TgcKO infectados com o vírus. As análises FACS revelaram que a 

infiltração de leucócitos totais (células CD45+), células mielóides 

(CD45+CD11b+) bem como neutrófilos (células CD45+CD11b+Ly6G+) e 

monócitos inflamatórios (CD11b+CCR2+Ly6C+) era semelhante no pulmão de 

camundongos TgcKO em comparação com camundongos Tgflox/flox (Fig. 23).  

Tal o que foi encontrado nos animais knockout (TgcKO), o tratamento com 

DF2593A não reduziu a infiltração de células mieloides totais, ou seja, neutrófilos 
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e monócitos inflamatórios no pulmão de camundongos Tg (Fig. 26 a-h; Fig.27). 

Por outro lado, a infiltração total de leucócitos no pulmão camundongos Tg 

infectados foi reduzida pelo tratamento DF2593A em comparação com o grupo 

veículo (Fig. 26e).  
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Figura 26 – Infiltração de leucócitos no pulmão no modelo de COVID experimental. (a) Número 
de leucócitos totais (células CD45+), (b) células mielóides (células CD45+CD11b+), (c) 
granulócitos (células CD45+CD11b+ Ly6G+) e (d) monócitos inflamatórios (células 
CD45+CD11b+ CCR2+Ly6C+) foram determinados por citometria de fluxo no tecido pulmonar 
de camundongos TgcKO ou Tgflox/flox infectados com SARS-CoV-2 coletados no 5 d.p.i (n= 8/por 
grupo). O grupo mock foi utilizado como controlo (n=5). (e) Número de leucócitos totais (células 
CD45+), (f) células mielóides (células CD45+CD11b+), (g) granulócitos (células 
CD45+CD11b+Ly6G+) e (h) monócitos inflamatórios (células CD45+CD11b+CCR2+Ly6C+) 
foram determinados por citometria de fluxo no pulmão de camundongos Tg infectados e que 
foram tratados com veículo ou DF2593A (n= 5/por grupo) coletados no 5 d.p.i. O grupo mock foi 
usado como controlo (n=5). Os dados são mostrados como a média ± S.E.M. Os valores P foram 
determinados por ANOVA unidireccional seguida pelo teste pós-hoc de Bonferroni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Estratégias representativas de gates para análise de citometria de fluxo no pulmão. 
Diferentes estratégias de gates para as diversas populações celulares em todas as análises de 
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citometria de fluxo: 1) Área de dispersão lateral (SSC-A) e área de dispersão para a frente (FSC-
A); 2) células Doublet foram excluídas por altura de dispersão para a frente (FSC-H) e por gate 
FSC-A; 3) células viáveis foram identificadas utilizando marcador de viabilidade fixável e gate 
FSC-H; 4) o número total de leucócitos foi identificado como células marcadas para CD45+ entre 
células vivas. 5) as células mieloides foram caracterizadas como marcadas para CD11b+ entre 
as células vivas CD45+. 6) Os neutrófilos foram identificados por Ly6G+ dentro das células 
mieloides CD11b+. 7) Os monócitos inflamatórios foram caracterizados por Ly6C+CCR2+ entre 
as células mieloides CD11b+. 

Em conjunto, estes resultados sugerem que a sinalização de C5aR1 nas 

células mieloides não está vinculada com a infiltração destas células no pulmão 

de camundongos Tg infectados com SARS-CoV-2. Além disso, a inibição 

farmacológica de C5aR1, pode ir além de células mieloides o que pode explicar 

a redução de infiltrado leucocitário nos animais tratados.  

4.5 As células mieloides podem ser ativadas pelo eixo C5a/C5aR1 e 

agravar a COVID-19 

As descobertas recentes indicam que a sinalização do eixo C5a/C5aR1 

em células mieloides podem participar da fisiopatologia pulmonar na COVID-19, 

mas não na infiltração localmente destas células e sim na ativação destas células 

no pulmão infectado. Outro achado fundamental é que os níveis de C5a no fluido 

BAL de doentes com COVID-19 se correlacionam com neutrófilos hiper ativados 

do que com citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias. Entre os mecanismos já 

elucidados, é sabido que o SARS-CoV-2 induz à liberação de armadilhas 

extracelulares de neutrófilos (do inglês NETs) e agrava a inflamação pulmonar 

(Ackermann et al., 202, Barnes et al., 2020; Zuo et al., 2020; Middleton et al., 

2020; Veras et al., 2020).  

Logo, usando diferentes ferramentas se examinou a possibilidade da 

sinalização C5a/C5aR1 induzir a liberação de NETs nos pulmões de 

camundongos infectados com SARS-CoV-2. Primeiro, foi quantificado os níveis 

de NETs pelo ensaio de Picogreen, se observou que no pulmão de 

camundongos TgcKO infectados exibiram níveis significativamente reduzidos de 

NETs em comparação aos animais selvagens Tgflox/flox (Fig. 28). Esses dados 

foram apoiados pela imunofluorescência, na qual mostrou reduzida presença de 

NETs no pulmão de animais knockouts e infectados pelo vírus (Fig. 29). 
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Figura 28 – Ausência genética do eixo C5a/C5aR1 reduz os níveis de NETs. Camundongos 
Tgflox/flox (n=8) e TgcKO (n=8) foram infectados com SARS-CoV-2 (2x104 PFU/ml, i.n). No 5 d.p.i, 
os níveis de NETs foram quantificados pelo ensaio MPO-DNA PicoGreen no sobrenadante do 
homogeneizado do pulmão. Mock foi usado como controle negativo de infecção (n=5). Os dados 
são mostrados como a média ± S.E.M. Os valores P foram determinados por ANOVA 
unidirecional seguida pelo teste post-hoc de Bonferroni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Inibição genética de C5aR1 diminui a presença de NETs. (a) Imagens confocais 
representativas mostrando a presença de NETs no tecido pulmonar de camundongos Tgflox/flox e 
TgcKO infectados. As células foram coradas para núcleos (DAPI, azul), NE (verde), e MPO 
(vermelho). (b) Percentagem de quantificação das redes nestes sobrenadantes dos neutrófilos 
(n=3 doadores). A barra de escala indica 50 µm. 

Da mesma maneira, se descobriu que o pulmão de camundongos Tg 

tratados com DF2593A demonstraram níveis baixos de NETs em comparação 

com os camundongos tratados com veículo (Fig. 30 e 31). 

  

 

 

 

 

Figura 30 – Inibição farmacológica do eixo C5a/C5aR1 reduz os níveis de NETs. Camundongos 
Tg foram tratados com DF2593A (3mg/kg, p.o, n=6) ou veículo (n=5/grupo) e infectados com 
SARS-CoV-2 (2x104 PFU/ml, i.n). No 5 d.p.i, os níveis de NETs foram quantificados pelo ensaio 
MPO-DNA PicoGreen no sobrenadante do homogenato do pulmão. Mock foi usado como 
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controle negativo de infecção (n=5). Os dados são mostrados como a média ± S.E.M. Os valores 
P foram determinados por ANOVA unidirecional seguida pelo teste post-hoc de Bonferroni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Inibição farmacológica do C5aR1 diminui a presença de NETs. (a) Imagens confocais 
representativas mostrando a presença de NETs no tecido pulmonar de camundongos Tg 
infectados tratados com DF2593A ou veículo (n=5/por grupos). As células foram coradas para 
núcleos (DAPI, azul), NE (verde), e MPO (vermelho). (b) Percentagem de quantificação das 
redes nestes sobrenadantes dos neutrófilos (n=3 doadores). A barra de escala indica 50 µm. 

Corroborando estas descobertas in vivo, ao isolar neutrófilos humanos in 

vitro, estimular previamente com recombinante humana da proteína C5a 

(rhC5a), se observou níveis mais elevados de NETS na presença de baixa 

concentração de rhC5a – 3nM (Fig. 32a e b).  Após o estímulo com a 

recombinante a cultura de neutrófilos humanos foi infectado com SARA-CoV-2 e 

evidenciou-se um sinergismo na liberação de NETs, ou seja, o C5a na presença 

do vírus induz maior liberação de NETs e poderia desencadear maior lesão 

tecidual. Estas descobertas estão de acordo com a evidência de que o plasma 

de doentes com COVID-19 desencadeia a formação de NETs em neutrófilos 

humanos saudáveis (Skendros et al., 2020). Em conjunto, todos estes dados 

indicam que a indução de NETs no pulmão de camundongos infectados pelo 

SARS-CoV-2 pode ser um mecanismo desencadeado pela sinalização de 

C5a/C5aR1 nos neutrófilos, o que poderia explicar a fisiopatologia da COVID-

19. 
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Figura 32 – C5a induz a liberação de NETs em neutrófilos humanos. Os neutrófilos foram 
isolados des controlos saudáveis e incubados com mock, rhC5a (3 nM) e SARS-CoV-2 (MOI = 
1,0). Um grupo de células infectadas com SRA-CoV-2 foi pré-tratado com rhC5a (3 nM). (a) 
Imagens representativas da liberação de NETs. As células foram marcadas para núcleo (DAPI, 
azul), NE (verde), e MPO (vermelho). (b) Percentagem de quantificação das NETs nestes 
sobrenadantes dos neutrófilos (n=3 doadores). A barra de escala indica 50 µm. Os dados são 
mostrados como a média ± S.E.M. Os valores P foram determinados por ANOVA unidireccional 
seguida pelo teste post-hoc de Bonferroni. 

Adicionalmente, se investigou qual o mecanismo de liberação de NETs 

induzido pelo eixo C5a/C5aR1 nos neutrófilos. Outros já mostraram que via de 

liberação de NETs pode ser dependente de ROS e PAD-4 (Papayannopoulos et 

al. 2010; Suzuki et al., 2020; Li et al., 2010; Fuchs et al., 2007; Rochael et al., 

2015). Para responder este questionamento neutrófilos humanos de doadores 

saudáveis foram isolados, pré tratados com inibidores de ROS (DPI) e PAD-4 

(Cl-amidina), e em seguida estimulados com recombinante de C5a. Observou-

se que os neutrófilos tratados com os respectivos inibidores mesmo na presença 

de C5a, não liberam NET, demonstrando que a liberação de NETs via o eixo 

C5a/C5aR1 é dependente de ROS e PAD-4 (Fig. 33).  
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Figura 33 – Liberação de NETs através do eixo C5a/C5aR1 depende de ROS e PAD-4. Os 
neutrófilos foram isolados de controlos saudáveis e pré-tratadas com DPI (10uM/ml), Cl-amidina 
(200uM/ml) e DF2593A (1uM/ml) por 30 minutos. Depois estimulados com rhC5a (3 nM). Após 
quatro horas foram coletadas. (a) Imagens representativas da liberação de NETs. As células 
foram marcadas para núcleo (DAPI, azul), NE (vermelho), e MPO (verde). 

Os dados aqui expostos reforçam a possibilidade de utilizar inibidores de 

sinalização C5a/C5aR1 para o tratamento de COVID-19. Em geral, o estudo 

fornece provas diretas do papel prejudicial da sinalização C5a/C5aR1 para a 

imunopatologia pulmonar na infecção por SARS-CoV-2. Além de evidenciar o 

mecanismo molecular pelo qual a sinalização de C5aR1, especialmente em 

neutrófilos induz maior inflamação pulmonar dependente de NETs.  
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5. Discussão  

A COVID-19 é advinda de dois fatores principais: a replicação do vírus 

que por si só causa lesões celulares e a resposta imune desregulada, 

responsável por amplificar lesão tecidual e, subsequente disfunção de órgãos, 

principalmente o pulmão. Embora exista uma corrida para identificar novos 

medicamentos antivirais capazes de inibir a replicação da SARS-CoV-2 e assim, 

reduzir a gravidade da doença, os fármacos que visam a resposta imunológica, 

parecem ser candidatos mais promissores (Tomazini et al., 2020; Lopes et al., 

2021; Salama et al., 2021; AC et al., 2021; Kyriazopoulou et al., 2021). Alvejando 

o sistema imune, é desejável identificar primeiro as células imunies e mediadores 

bem como os mecanismos moleculares que participam ativamente da 

fisiopatologia da resposta frente ao vírus e que, não estejam envolvidos no 

controloB da infecção (possível infecção secundária).  

Dentre os vários mediadores inflamatórios que podem possuir estas 

características, foi observado que o fator complementar C5a, e o seu receptor 

C5aR1, é um dos candidatos mais promissores (Risitano et al., 2020; Woodruff 

e Shukla, 2020). Já se sabe que o eixo C5a/C5aR1 está envolvido no melhor 

prognóstico de doenças pulmonares de causa infecciosas (Song et al., 2018; you 

Zheng et al., 2020; Sadik et al., 2018; Mulligan et al., 1996; Jiang et al., 2018; 

Garcia et al., 2013; Hu et al., 2017). Relativo à COVID-19, os níveis mais 

elevados de C5a presentes no plasma de pacientes estão correlacionados 

positivamente com a gravidade da doença e já são indicados como um possível 

biomarcador, sendo o C5a um vilão na fisiopatologia da doença (Cugno et al., 

2020; Holter et al., 2020; Prendecki et al., 2020; Cugno et al., 2021).  

Para testar esta hipótese, o fluido broncoalveolar (BAL) de doentes 

críticos com COVID-19 que necessitaram de ventilação mecânica foram 

avaliados, já havia sido relatado um aumento no número de neutrófilos hiper 

ativados e concentrações elevadas de citocinas/quimiocinas pró-inflamatórias 

(por exemplo IL-1β, IL-6, G-CSF, CCL2, CCL3, CCL4, CXCL1 e CXCL8) nos 

pacientes infectados por SARS-CoV-2 em comparação aos pacientes em 

ventilação mecânica por influenza (Cambier et al.., 2022). Na coorte de pacientes 

com COVID-19 se observou concentrações superiores no BAL de C5a. os níveis 

de C5a se mantiveram elevados quando foi comparado a concentração no 
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plasma e BAL destes pacientes, o que sugere uma ativação local mais forte do 

sistema complemento em comparação com outra infecção pulmonar viral. 

Esses níveis aumentados de C5a no fluido BAL pode indicar a ativação 

da sinalização do seu receptor, o C5aR1. Para afunilar o possível papel do C5a 

na fisiopatologia da COVID-19, foi identificado os subtipos celulares presentes 

no BAL dos doentes com COVID-19 que expressavam C5AR1(Woodruff e 

Shukla, 2020; Sadik et al., 2018). A reanálise do banco de dados já publicada 

mostrou a expressão deC5AR1 é enriquecida em neutrófilos, e estes são os mais 

abundantes no fluido BAL de pacientes COVID-19 em comparação com a 

pneumonia não COVID (Wauters et al., 2021). O C5AR1 é também expresso em 

macrófagos/monócitos em ambos os grupos de doentes. Corroborando estes 

dados, as reanálises de um conjunto de dados públicos do transcriptoma de 

células do fluido BAL de pacientes COVID-19 (Liao et al., 2020) revelaram 

resultados semelhantes. De notar que ambos os conjuntos de dados de RNA-

seq revelaram algum grau de expressão de C5AR1 em células epiteliais. 

De acordo com os dados da transcriptoma de célula única, foi encontrado 

a expressão de C5aR1 principalmente em neutrófilos e macrófagos/monócitos, 

as demais células não identificadas podem corresponder as células epiteliais. 

Juntos, estes dados inferem que na COVID-19 a maior produção de C5a no 

pulmão atua principalmente sobre neutrófilos e/ou macrófagos/monócitos.  

Notavelmente, os níveis de C5a correlacionam-se com o número de 

neutrófilos hiper ativados (expressando CD66b, Sialyl-LewisX e a tetraspanina, 

CD63), e com CXCL8, mas não com qualquer outro marcador inflamatório. De 

acordo, os neutrófilos hiper ativados no fluido BAL dos pacientes com COVID-19 

caracterizavam-se pela expressão mais elevada de CXCL8 e parecem 

desempenhar um papel crítico na pneumonia COVID-19 (Cambier et al., 2022; 

Vanderbeke et al., 2021; Cui et al., 2021; Diamond, 2020). No conjunto, estes 

dados apontam para um possível papel da C5a na hiperativação dos neutrófilos 

no pulmão de pacientes com COVID-19.  

O modelo de COVID experimental avultou que a sinalização do eixo 

C5a/C5aR1 em células mieloides tem um papel prejudicial na progressão da 

doença. Os camundongos K18-hACE2 Tg infectados com SRA-CoV-2, um 
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modelo pré-clínico bem estabelecido mostrou que os níveis de C5a estão 

elevados no pulmão e que havia a expressão do C5aR1 (Winkler et al., 2020; 

Zheng et al., 2021). Os animais também apresentaram sinais clínicos de infecção 

produtiva (pontuação clínica e perda de peso) e aumento de citocinas e 

quimiocinas pró-inflamatórias, como observado anteriormente (Puhl et al., 2020; 

Winkler et al., 2020).  

Os camundongo Tg sem sinalização de C5aR1 (animais TgcKO) nas  

células imunes não apresentaram diferença na perda de peso ou pontuação 

clínica em comparação aos camundongos Tgflox/flox durante o curso da doença, a 

análise histopatológica do pulmão revelou um nível reduzido de danos nos 

tecidos. De acordo com os dados histopatológicos, o número de células positivas 

TUNEL no tecido pulmonar dos camundongos TgcKO também foi reduzido 

quando comparado com os animais selvagens, indicando uma redução na morte 

celular e consequentemente uma redução nos danos do tecido pulmonar. A 

redução da patologia pulmonar em camundongos TgcKO foi também associada a 

uma redução dos níveis de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, 

especialmente, CCL3, CCL4, CXCL1 e IL-6. Não foi observada diferença na 

carga viral dos dois grupos infectados. Estes resultados indicaram que a 

sinalização de C5aR1 em células mielóides está envolvida na patologia 

pulmonar induzida pela SRA-CoV-2, mas não tem qualquer participação no 

controlo da infecção pelo vírus.  

A dissociação entre parâmetros clínicos e patologia pulmonar nos animais 

TgcKO, embora discrepante, pode ser explicada pelo fato de que enquanto os 

camundongos Tg infectados com SARS-CoV-2 desenvolveram doença 

pulmonar semelhante aos doentes com COVID-19, os sinais clínicos que 

levaram a uma eventual morbilidade/mortalidade são principalmente devidos à 

disfunção do sistema nervoso central (CNS) (Fumagalli et al., 2022; Vidal et al., 

2021). De fato, foi encontrada uma elevada carga viral e encefalite no cérebro 

destes animais (Fumagalli et al., 2022; Vidal et al., 2021; Kumari et al., 2021).  

Isto foi considerado uma limitação deste modelo de COVID experimental 

(Fumagalli et al., 2022). Alternativamente, não podemos excluir que a sinalização 

C5aR1 em tipos de células, para além dos neutrófilos/macrófagos, possa 

também desempenhar um papel na fisiopatologia da COVID-19 (Posch et al., 
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2021; Aiello et al., 2022). Por exemplo, verificou-se que a sinalização de C5aR1 

nas células endoteliais era um efeito protrombogénico em doentes com COVID-

19 (Aiello et al., 2022). Assim, serão necessários mais estudos para abordar o 

papel da sinalização de C5/C5aR1 em células que não as células mieloides para 

a fisiopatologia da COVID-19.    

Uma vez que a sinalização C5a/C5aR1 parece estar envolvida na 

imunopatologia da COVID-19, procurámos testar a eficácia do DF2593A, um 

antagonista de ação oral do C5aR1 (Moriconi et al., 2014), camundongos Tg 

infectados com SARS-CoV-2 para explorar este candidato como tratamento da 

COVID-19. O tratamento com DF2593A reduziu a perda de peso corporal e 

melhorou a pontuação clínica, também melhora a patologia pulmonar e reduz o 

número de células mortas (células TUNEL+) no pulmão, enquanto não altera a 

carga viral. Corroborando estes resultados, os dados in vitro mostraram que o 

DF2593A também não foi eficaz para inibir a replicação do SARS-CoV-2 em 

células Vero E6. A diminuição da patologia pulmonar foi também associada a 

uma redução dos níveis de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias nos 

camundongos tratados. Estes resultados pré-clínicos indicam que a inibição 

farmacológica de C5aR1 poderia ser uma nova abordagem para melhorar a 

COVID-19.  

A maior eficácia promovida pelo tratamento com DF2593A nos 

parâmetros clínicos do modelo de ratos COVID-19 em comparação com o 

fenótipo observado em camundongos TgcKO não é imediatamente aparente, mas 

poderia ser explicada pelo fato de C5aR1 ser expresso em células que não as 

células mieloides, que provavelmente também são inibidas pelo antagonista do 

C5aR1. Além disso, como já demonstrado anteriormente que o DF2593A é 

capaz de atravessar as barreiras hemato-encefálicas (Moriconi et al., 2014), 

pode reduzir a inflamação cerebral, o que é, como supracitado, um inconveniente 

importante do modelo de COVID experimental (Moriconi et al., 2014).    

A sinalização C5a/C5aR1 nas células mieloides (especialmente nos 

neutrófilos) é capaz de promover a migração celular, desencadeando a sua 

detenção no endotélio e/ou quimiotaxia (Sadik et al., 2018; Heit et al., 2002), 

sugerindo que estaria envolvida no recrutamento destas células para os pulmões 

infectados pela SARS-CoV-2. As análises FACS revelaram que a infiltração de 
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leucócitos totais, células mieloides era semelhante no pulmão de animais 

selvagens e knockout. Em conjunto, revelou que a sinalização de C5aR1 nas 

células mieloides não está envolvida na infiltração destas células no pulmão de 

camundongos Tg infectados que poderia ser mediada por mediadores 

inflamatórios redundantes, tais como quimiocinas (por exemplo, ligantes de 

CXCR2). Além disso, a inibição de C5aR1 por DF2593A em células para além 

das células mieloides, poderia explicar a redução da infiltração total de leucócitos 

causada por este tratamento. Assim, a sinalização de C5aR1 em células não 

mieloides pode favorecer, direta ou indiretamente, a infiltração de leucócitos não 

mieloides durante a COVID-19 em ratos e que estas células não mieloides (ex. 

células NK) podem ser prejudiciais para o pulmão durante a COVID-19, como já 

demonstrado. Isto pode também explicar por que camundongos tratados com 

DF2593A mostraram um fenótipo melhor em comparação com o fenótipo dos 

animais TgcKO.  

As nossas descobertas indicando que a sinalização de C5a/C5aR1 em 

células mielóides está envolvida na imunopatologia pulmonar da COVID-19, mas 

não na infiltração destas células no pulmão, levaram-nos a supor que esta 

sinalização estaria envolvida na ativação local destas células. Além disso, a 

nossa descoberta de que os níveis de C5a no fluido BAL dos doentes com 

COVID-19 correlacionam-se melhor com neutrófilos hiper ativados do que com 

o número total de neutrófilos e citoquinas e quimicoinas pró-inflamatórias apoiam 

esta hipótese. Entre os mecanismos aos quais os neutrófilos ativados poderiam 

participar na fisiopatologia da COVID-19, a produção de NETs é a mais descrita 

(Ackermann et al., 2021). Por exemplo, nós e outros já demonstrámos 

anteriormente que no tecido pulmonar dos doentes com COVID-19, a SARS-

CoV-2 desencadeia diretamente a imunopatologia pulmonar dependente da NET 

(Barnes et al., 2020; Zuo et al., 2020; Middleton et al., 2020; Veras et al., 2020).  

Os níveis de NETs no pulmão de camundongos TgcKO e Tg trtados com 

DF2593A e exibiram níveis reduzidos de NET. Corroborando estas descobertas 

in vivo, descobrimos que os neutrófilos humanos in vitro infectados com SARS-

CoV-2 produziram níveis mais elevados de redes na presença de baixa 

concentração de proteína C5a recombinante. Estas descobertas estão de acordo 

com a evidência de que o plasma de doentes com COVID-19 desencadeia a 
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formação de NETs por neutrófilos humanos ingénuos, e isto foi reduzido pela 

inibição da sinalização de C5aR1 (Skendros et al., 2020). No conjunto, estes 

dados indicam que a indução de NETs no pulmão pode ser um mecanismo 

crucial desencadeado pela sinalização de C5a/C5aR1 que explica a 

fisiopatologia da COVID-19. É de notar que em camundongos TgcKO, a 

sinalização de C5aR1 também está ausente em macrófagos/monócitos 

(McCubbrey et al., 2017).  

Os dados reforçam a possibilidade de utilizar inibidores de sinalização 

C5a/C5aR1 para o tratamento de COVID-19. Embora estejam em curso ensaios 

controlados aleatórios com moduladores desta via para o tratamento da COVID-

19, não foram publicados resultados. No entanto, resultados clínicos de uma 

pequena coorte indicaram que a inibição da C5a reduziu a hiper-inflamação da 

COVID-19 e melhorou a função pulmonar (Mastellos et al., 2020). De notar, a 

hipótese de que o bloqueio da sinalização de C5aR1 seria benéfico à COVID-19 

pode abrir outra questão importante relacionada com infecções secundárias que 

são extremamente comuns em doentes com COVID-19 e constituem uma 

ameaça crítica nos tratamentos actuais que visam a resposta imunitária (Lee et 

al., 2003; Hoenigl et al., 2022; Grasselli et al., 2021; Kooistra et al., 2021; Rothe 

et al., 2021). Embora, a inibição de C5 por anticorpos neutralizantes tenha sido 

associada ao aumento do risco de infecção bacteriana devido à inibição da 

formação do complexo de ataque de membrana, o alvo selectivo da sinalização 

de C5a/C5aR1 pode evitar efeitos nocivos induzidos pelas anafilatoxinas (Crew 

et al., 2019; Langereis et al., 2020). De facto, a inibição da sinalização de C5aR1 

reduziu as consequências de uma infecção bacteriana exacerbada, como a 

observada na sepse (Xu et al., 2016; Fattahi et al., 2020; Rittirsch et al., 2008; 

Herrmann et al., 2018). Estes estudos deram apoio à hipótese de que a 

sinalização C5a/C5aR1 é mais importante para a imunopatologia do que para a 

defesa imunológica contra infecções.   
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6. Conclusões 

Em geral, o nosso estudo fornece provas diretas do papel prejudicial da 

sinalização C5a/C5aR1 para a imunopatologia pulmonar na COVID-19. Também 

fornece o mecanismo molecular pelo qual a sinalização de C5aR1, 

especialmente em neutrófilos através da patologia pulmonar dependente das 

redes, medeia a fisiopatologia da COVID-19 (Fig. 4g). Em conclusão, o nosso 

estudo confirma que a inibição da sinalização de C5aR1, por exemplo por 

inibidores alérgicos oralmente ativos, poderia ser uma alternativa contra esta 

doença. 
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8. Anexos  

8.1 Anexo 1. Caracterização clínica dos pacientes com COVID-19. 

Demographics % 

Number 4  

Age (years) 69.75+13.84  

Hospital day 14.0+8.042  

Female 1 25% 

Comorbities  

Hypertension 4 100% 

Diabetes 3 75% 

Obesity 1 25% 

Lung disease 0 0% 

History of smoking 2 50% 

Heart disease 2 50% 

Kidney disease 1 25% 

Cancer 0 0% 

Autoimmune diseases 0 0% 

Immune deficiency 0 0% 

Laboratory findings  

CRP (mg/dL)* 9.968+4.828  

D-Dimers (μg/mL)** 5.468+1.740  

LDH (U/L)# 1,053.0+878.9  

Ferritin (ng/mL)& 2,644+2,057  

Haemoglobin (g/dL) 12.58+2.457 

Neutrophils (cell/mm3) 7,475+4,518  

Lymphocytes (cell/mm3) 1,850+1,396  

Platelets (count/mm3) 160,000+71,643  

Medications  

Antibiotics 4 100% 
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Heparin 4 100% 

Antimalarial 0 0% 

Oseltamivir 

Glucocorticoids 

1 

2 

25% 

50% 

Respiratory status  

Mechanical ventilation 4 100% 

Nasal-cannula oxygen 4 100% 

Room air 

pO2 

SatO2 

0 

59.98+17.50 

85.30+14.46 

 

 

 

Outcome  

Deaths 4 100% 

*CRP: C-reactive protein (Normal value <0.5 mg/dL); **D-dimers (NV <0.5 μg/mL); #LDH: lactic 

dehydrogenase (Normal range: 120-246 U/L); &Ferritin (NR: 10-291 ng/mL) 
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8.2 Anexo 2. Paramêtros clinicos de doença no modelo animal. 

Clinical parameters Degree Score points 

Body weight loss 

Normal 0 

Mil<5%) 1 

6-10% 2 

11-15% 3 

16-20% 4 

>20% 5 

Appearance 
No piloerection 0 

Piloerection 1 

Spontaneous behavior 

Alert 0 

Slow moving 1 

Lethargic 2 

Immobile 3 

Eyes 

Normal 0 

Squinted 1 

Closed 2 

Provoked behavior 

Quickly moves away 0 

Slow to move away 1 

Do not respond 2 

Breathing 
Normal 0 

Elevated 1 
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8.3 Anexo 3. Aprovação do comitê de ética em experimentação animal. 

 


