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ROLA NETS, POZYTYWNA CZY NEGATYWNA?

ROLE OF NETS, POSITIVE OR NEGATIVE?

Marzena GARLEY, Ewa JABŁOŃSKA, Wioletta RATAJCZAK-WRONA

Zakład Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Streszczenie: Kluczową rolę we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej gospodarza na infekcję od-
grywają neutrofile (ang. Polymorphonuclear Cells, PMN) rekrutowane w miejsce zakażenia, gdzie 
stanowią pierwszą linię obrony. Komórki te stosują trzy strategie eliminacji patogenów: fagocyto-
zę, degranulację antybakteryjnych peptydów i generację reaktywnych form tlenu o antypatogennych 
właściwościach oraz ostatnio opisane formowanie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (ang. 
Neutrophil Extracellular Traps, NETs). Neutrofile pełnią także ważną rolę w procesach naprawy 
tkanek oraz integracji nieswoistej i swoistej odpowiedzi immunologicznej. Dysregulacja tych wyspec-
jalizowanych defensywnych mechanizmów może paradoksalnie prowadzić do zapalnego uszkodzenia 
tkanek. Wiele aspektów nadaktywności neutrofilów i ich roli w rozwoju różnych stanów patologii jest 
w większości nieznanych. 

Słowa kluczowe: NETs, neutrofile, wrodzona odpowiedź immunologiczna

Summary: The key role in innate immune response of host to bacterial infection is played by neutro-
phils recruited into site of infection where they constitute the first line of defense. These cells employ 
three strategies to eliminate pathogens: phagocytosis, release of antibacterial peptides, generation of 
reactive oxygen species with anti-pathogenic properties, and recently discovered formation of neutro-
phil extracellular traps (NETs). Neutrophils also play role in tissue repair process and integration of 
non-specific and specific immune response. Dysregulation of these specialized defense mechanisms, 
paradoxically, may lead to inflammatory tissue damage. Many aspects of neutrophils hyperreactivity 
and their role in different diseases are mostly unknown.
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MECHANIZM POWSTAWANIA I STRUKTURA NETs

Brinkmann i wsp. w 2004 roku opisali nieznany dotychczas antypatogenny 
mechanizm neutrofilów nazwany NETs (ang. Neutrophil Extracellular Traps, ze-
wnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe). W wyniku aktywacji neutrofila dochodzi 
do szeregu wewnątrzkomórkowych przemian prowadzących do powstania NETs, 
w trakcie których jądro komórki traci swój kształt, chromatyna ulega dekondensa-
cji, rozpuszczają się membrany otaczające jądro i ziarnistości, białka lizosomalne 
łączą się z nićmi DNA. Tak przygotowana sieć jest uwalniana z komórki na ze-
wnątrz po jej altruistycznej śmierci [7]. 

Uważa się, że NETs powstają, w większości przypadków, w wyniku procesu 
aktywnej śmierci komórki, którą nazwano NETozą (ang. NETosis), przy czym różni 
się ona od dotychczas poznanej apoptozy czy nekrozy [16]. Badania wskazują na 
współudział trzech procesów warunkujących ten rodzaj śmierci komórki, tj. pro-
dukcji reaktywnych form tlenu, cytrulinacji histonów w jądrze komórkowym neu-
trofilów i zdolności do autofagii, związanej z silną wakuolizacją cytoplazmy. Pro-
ces formowania sieci neutrofilów, w zależności od czynnika indukującego, może 
zachodzić w czasie od kilku minut do kilku godzin od momentu aktywacji neutro-
filów [32]. Badacze zewnątrzkomórkowych sieci obserwowali in vitro ludzkie sta-
bilne struktury NETs nawet po 90 godzinnej inkubacji w próbce bez surowicy [22]. 

Odkrycie NETs jako elementu wrodzonej odpowiedzi immunologicznej spro-
wokowało lawinę pytań dotyczących tego zjawiska i ponownie zaczęto analizo-
wać funkcje neutrofilów. Pierwsze badania oceniały kinetykę reakcji. Kolejne py-
tania dotyczyły budowy NETs oraz induktorów i inhibitorów powstawania sieci 
[7, 16]. Zastanawiające jest czy wszystkie neutrofile tworzą sieć, a jeśli nie, to co 
determinuje wybrane komórki do tego? Nasuwa się też pytanie, czy i jak NETs 
wpływają na migrację i chemotaksję neutrofilów oraz innych komórek immu-
nokompetentnych stanowiąc dla nich fizyczną barierę, a tym samym być może 
utrudniają odpowiedź immunologiczną? 

Obraz z mikroskopu elektronowego wykazał, że NETs zawierają gładkie rozcią-
gliwe włókna DNA, głównego składnika sieci, o średnicy 15-17 nm i kuliste domeny 
ok. 25 nm, które agregują w większe struktury o średnicy do 50 nm. Eksploracja prze-
kroju NETs wykluczyła istnienie otaczających ją membran [7]. Analiza struktur bu-
dujących NETs wykazała obecność licznych białek ziarnistości pierwotnych (elastazy 
neutrofilowej, katepsyny G, mieloperoksydazy, proteinazy 3, BPI – czynnika bakte-
riobójczego zwiększającego przepuszczalność), wtórnych (laktoferyny, katelicydyny, 
pentaksyny 3) i trzeciorzędowych (żelatynazy, MMP9 – metaloproteinazy macierzy 
9) [7, 29, 35]. W kulistych domenach NETs zlokalizowano również białka histonowe 
H1, H2A, H2B, H3, H4 oraz kompleks H2A-H2B-DNA. W obrębie sieci zidentyfiko-
wano także peptydoglikan rozpoznający białka mikroorganizmów należący do mole-
kuł rozpoznających wzorce (PGRP-1) oraz pentataksyny 3 (PTX3) [10, 23].
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Hakkim i wsp. wykazali udział szlaku Raf-MEK-ERK, należącego do kinaz se-
rynowo-treoninowych, w formowaniu NETs. Aktywowanie szlaku poprzez kinazę 
białkową C (PKC) w konsekwencji prowadzi do tworzenia i uwalniania zewnątrz-
komórkowych sieci [21]. Badania innych autorów wykazały również udział kinaz 
z rodziny Src w powstawaniu NETs [30].

Zdolność do tworzenia i uwalniania zewnątrzkomórkowych sieci (ang. Extra-
cellular Traps, ETs) wykazują, obok neutrofilów, eozynofile (ang. Eosinophils 
Extracellular Traps, EETs) [49], komórki tuczne (ang. Mast Cells Extracellular 
Traps, MCETs) [47] oraz monocyty/makrofagi (ang. Macrophage Extracellular 
Traps, METs) [11]. Z tej przyczyny określenie NEToza (ang. NETosis) zostało ściśle 
powiązane z zewnątrzkomórkowymi sieciami powstałymi z rozpadu neutrofilów. 
Natomiast EToza (ang. ETosis) jest używana jako ogólna nazwa procesu, w którym 
powstają zewnątrzkomórkowe sieci [32]. 

CZYNNIKI REGULUJĄCE NETs 

Fuchs i wsp. wykazali, że tworzenie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofi-
lowych jest zależne od generacji reaktywnych form tlenu przy udziale oksydazy 
NADPH. Autorzy stwierdzili, że u pacjentów z przewlekłą chorobą ziarniniakową, 
posiadających mutację w genie kodującym oksydazę NADPH, nie powstają NETs 
pomimo stymulacji żywymi bakteriami oraz PMA (dwie molekularnie różne drogi 
aktywacji oksydazy NADPH). Wyniki tych badań jednoznacznie uzależniają two-
rzenie neutrofilowych sieci-pułapek od mechanizmów tlenowych [16]. Natomiast, 
wg Marcosa i wsp. formowanie NETs nie zależy wyłącznie od reaktywnych form 
tlenu [30]. Patel i wsp. zaobserwowali, że NO zwiększając produkcję wolnych rod-
ników w neutrofilach pośrednio uczestniczy w generowaniu NETs [37]. 

Pojawiły się także doniesienia wskazujące na aktywne tworzenie się NETs pod 
wpływem innych bodźców. Stwierdzono, że IL-8 i LPS, czynniki przedłużające ży-
cie neutrofilów, a także TNF, PMA i LPG skutecznie indukują formowanie NETs [7, 
19, 20]. Natomiast, in vivo NETs aktywuje PAF (czynnik aktywujący płytki krwi) 
[40]. Zaobserwowano, że stymulacja neutrofilów poprzez fragment C5a układu 
dopełniacza z jednoczesną kostymulacją IFN-γ/α czy GM-CSF nasilała powstawa-
nie specyficznych sieci zbudowanych z mitochondrialnego DNA. Rola tej unikal-
nej struktury nie została jednak do końca wyjaśniona. Stwierdzono, że tworzenie 
i uwalnianie sieci zbudowanych z mitochondrialnej chromatyny (mt-NETs) nie 
prowadzi do śmierci komórki, a proces zachodzi szybciej niż w przypadku sieci 
pochodzenia jądrowego. Można tłumaczyć to faktem, że w tym przypadku komórka 
nie ulega destrukcji, a mitochondrialne sieci są „wystrzeliwane” w przestrzeń mię-
dzykomórkową na zasadzie katapulty. Wykazano również zależność powstawania 
mt-NETs od reaktywnych form tlenu (ryc. 1) [35, 39, 48, 50]. 
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Inni autorzy wykazali, że aktywowane komórki śródbłonka inicjują tworzenie 
NETs z nieaktywnych neutrofilów inkubowanych w trakcie ko-hodowli [20]. Do-
wiedziono, że aktywowane LPS-em płytki krwi pacjentów chorych na posocznicę 
łączą się z neutrofilami unieruchomionymi przez śródbłonek naczynioruchowy in-
dukując w nich wytwarzanie NETs [27]. Wykazano także, że przeciwciała przeciw-
neutrofilowe wyizolowane od pacjentów z zapaleniem drobnych naczyń w toczniu 
rumieniowatym układowym czy malarii stymulują formowanie zewnątrzkomórko-
wych sieci neutrofilowych [3, 20, 24]. 

Znanych jest kilka czynników hamujących powstawanie NETs lub ich nisz-
czenie. Stwierdzono, że ludzka surowica hamuje tworzenie sieci, prawdopodob-
nie ze względu na jej antyoksydacyjne właściwości [16]. Zaobserwowano, że 10% 
surowica ludzka rozkłada NETs w czasie 6 godzin [22]. Wykazano, że katalazy 
i DNA-zy posiadają właściwości niszczenia struktur NETs [7, 22]. Zastosowanie 
inhibitora syntazy tlenku azotu – L-NAME, wiązało się z zahamowaniem proce-
su formowania NETs [25]. DPI (ang. Diphenyleneiodonium) poprzez blokowanie 
oksydazy NADPH hamuje powstawanie NETs [20]. Ponadto zaobserwowano, że 
heparyna efektywnie rozkłada sieci neutrofilowe in vitro [17].

RYCINA 1. Induktory formowania NETs
FIGURE 1. Inducers of NETs formation
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BIOLOGICZNA ROLA NETs

NETs są formą wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, która wiąże mikroorga-
nizmy zapobiegając ich rozprzestrzenianiu się, stanowiąc barierę fizyczną i zapewnia-
jąc jednocześnie wysoką lokalną koncentrację czynników antybakteryjnych. Pierwsze 
doniesienia dotyczące NETs wskazywały ich pozytywną rolę w zakażeniach in vivo. 
Nowy antybakteryjny mechanizm neutrofilów rozszerzył wachlarz dotychczas zna-
nych biologicznych funkcji tych komórek oraz dodał nowy niezwykle ważny aspekt 
ich aktywności. Obecnie neutrofile są znane nie tylko z efektywnego rozpoznawa-
nia i zabijania mikrobów, ale także z inaktywacji ich czynników wirulencji. Badania 
doświadczalne wykazały, że NETs wiążą zarówno bakterie Gram(+), jak i Gram(-), 
grzyby, pierwotniaki oraz wirusy (tab. 1). Struktury NETs towarzyszą licznym zaka-
żeniom, co wskazuje na udział sieci w zabijaniu szerokiego zakresu patogenów. Wy-
kazano również tworzenie się NETs w przebiegu zapalenia wyrostka robaczkowego, 
martwiczym zapaleniu powięzi czy stanie przedrzucawkowym [7, 26, 35]. 

Uwalnianie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych odgrywa bardzo ważną 
rolę w przypadku dużych patogenów, np. grzybów, gdy sam proces fagocytozy jest 
nieskuteczny. Wiadomym jest, że osoby chore na przewlekłą chorobę ziarniniako-
wą często zapadają na zakażenia oportunistyczne wywołane grzybami, np. z rodzaju 
Aspergillus sp., będące jedną z głównych przyczyn ich śmierci, co może mieć zwią-
zek z niezdolnością neutrofilów do tworzenia NETs wynikającą z niesprawnej „ma-
szynerii” oksydazy NADPH [6, 33].

Badania doświadczalne dowiodły, że sieci-pułapki mają zdolności biobójcze na-
wet po zablokowaniu mechanizmu fagocytozy w neutrofilach. Wykazano, że sieci 
NETs, pozostając związane z uwalniającą je komórką, utrzymują się i pełnią funkcję 
nawet wówczas, gdy neutrofile tracą zdolność do przeprowadzenia fagocytozy lub po 
jej zablokowaniu farmakologicznym, np. cytochalazyną D. W badaniach nad kinety-
ką formowania NETs stwierdzono, że po 240 minutach od aktywacji, gdy wszystkie 
neutrofile są już martwe obecna jest tylko sieć, która posiada zdolność efektywnego 
zabijania bakterii na poziomie procesu fagocytozy w czasie 0’ [16]. Zdolność do za-
bijania patogenów, obok białek lizosomalnych i reaktywnych form tlenu, wykazują 
także białka histonowe, licznie występujące w NETs [7]. 

Publikacja Pilsczek i wsp. wskazuje na istnienie dwóch faz uwalniania NETs 
z komórki w odpowiedzi na S. aureus. Zaobserwowano, że wczesna faza (5-60 
minut) generowania NETs, indukowana produktami uwalnianymi przez bakterie, 
jest niezależna od reaktywnych form tlenu i śmierci komórki, w przeciwieństwie 
do fazy późnej. Fragmenty DNA (w większości nie mitochondrialne) upakowane 
w pęcherzykach są wyciskane do zewnątrzkomórkowej przestrzeni z żywej komór-
ki. Wczesne sieci mają ograniczoną aktywność proteolityczną, lecz są zdolne do 
zabicia S. aureus. Późna faza uwalniania NETs jest prawdopodobnie indukowana 
na drodze fagocytozy [38]. 
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TABELA 1. Grupy patogenów rozpoznawanych i wiązanych przez NETs
TABLE 1. Groups of pathogens recognized and trapped by NETs

GRUPA PATOGENÓW NAZWA SYSTEMATYCZNA PIŚMIENNICTWO

Bakterie

Actinobacillus suis [44]
Burkholderia pseudomallei [42]
Escherichia coli [18]
Listeria monocytogenes [41]
Mannheimia haemolytica [2]
Pssteurella multocida [44]
Salmonella typhimurium [7]
Shigella flexneri [7]
Staphylococcus aureus [14]
Streptococcus pyogenes [47]
Streptococcus suis [44]
Yersinia enterocolitica [9]

Wirusy
Grypy A H1N1 [34]
HIV-1 [43]

Grzyby

Aspergillus fumigatus [33]
Aspergillus nidulans [6]
Candida albicans [46]
Candida glabrata [45]

Pierwotniaki
Eimeria bovis [4]
Leishmania amazonensis [19]
Toxoplasma gonidii [1]

Narasaraju i wsp. (2011) oraz Saitoh i wsp. (2012) w niezależnych badaniach 
wykazali udział NETs w chorobach o podłożu wirusowym [34, 43]. Pierwszy ze-
spół wykazał obecność sieci neutrofilowych w mysich płucach zainfekowanych wi-
rusem grypy A H1N1 oraz powstawanie NETs w wyniku stymulacji tym wirusem 
w warunkach in vitro [34]. Przedmiotem badań zespołu Saitoh był natomiast wirus 
HIV-1, który był wychwytywany przez NETs i eliminowany przy udziale mielo-
peroksydazy i α-defensyn [43]. Autorzy odkryli, że neutrofile rozpoznają kwasy 
nukleinowe wirusa HIV-1 za pośrednictwem receptorów Toll-podobnych (ang. Tol-
l-Like Receptors, TLRs) typu 7 i 8 [43], natomiast Clark i wsp. wykazali zaangażo-
wanie receptora TLR4 w tworzeniu NETs w eksperymentalnej sepsie [12].
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Wyniki badań Narasaraju i wsp. dowodzą, że neutrofile nie stosują uniwersalnej 
strategii do zabijania bakterii in vitro. Neutrofile wyizolowane od zainfekowanych 
wirusem grypy myszy autorzy inkubowali z trzema rodzajami bakterii (S. pneumo-
niae, S. aureus oraz K. pneumoniae) w obecności inhibitora fagocytozy (dHCB), 
chcąc ocenić taktykę PMN w przebiegu wtórnego bakteryjnego zapalenia płuc. 
Stwierdzono obecność NETs oraz zahamowanie wzrostu bakterii jedynie w przy-
padku K. pneumoniae [34].

Dostępna literatura dostarcza danych, na podstawie których można przyjąć 
pewną sekwencję reakcji neutrofilów w zakresie eliminacji patogenów. W warun-
kach ex vivo prawdopodobna kolejność zachodzących mechanizmów to fagocytoza, 
degranulacja, a następnie formowanie NETs. Alternatywnie pojedyncze komórki 
mogą odpowiadać w inny sposób niż populacja [35]. Według niektórych autorów 
proces formowania NETs zachodzi szybciej niż apoptoza [7].

Zaskakujący wydaje się również udział NETs w aktywacji innych reakcji od-
powiedzi immunologicznej. Sieci ze względu na obecność PTX3, wiążącego skła-
dową dopełniacza C1q, biorą udział w formowaniu kompleksu C1 kaskady drogi 
klasycznej. Kompleks C1 zwiększa natomiast aktywność fagocytarną monocytów 
i makrofagów oraz sekrecję przeciwciał przez limfocyty B, stymuluje metabo-
lizm tlenowy w neutrofilach, nasila adhezję kompleksów immunologicznych do 
śródbłonka i przyspiesza usuwanie apoptotycznych komórek [23, 26]. Elastaza neu-
trofilowa wraz z katepsyną G wykazują udział w rekrutowaniu innych komórek do 
sieci oraz remodelingu okolicznych tkanek [7]. Rekrutacja kolejnych neutrofilów, 
dostarczających H2O2 w miejsce reakcji, jest prawdopodobnie krytyczna do gene-
rowania toksycznego HOCl przez NETs-MPO [36]. Laktoferyna natomiast, stano-
wiąca most łączący odpowiedź wrodzoną z nabytą, indukuje rozwój odpowiedzi 
Th-zależnej [26]. 

Dowodem istotnej roli NETs w reakcjach odpowiedzi wrodzonej jest fakt, że 
zaburzenia jej formowania są przyczyną zakażeń i rozwoju wielu chorób. Z drugiej 
jednak strony, zewnątrzkomórkowy mechanizm zabijania z udziałem NETs może 
także uszkadzać okoliczne tkanki z uwagi na kumulację białek prowadzących do 
nasilenia stanu zapalnego czy zaburzeń miejscowych warunków mikrokrążenia. 
Uważa się, że usuwanie NETs z ustroju w odpowiednim czasie może mieć krytycz-
ne znaczenie dla zachowania homeostazy tkankowej oraz dla uniknięcia prezentacji 
własnych antygenów [26, 35].

Zwraca się uwagę na możliwość indukcji procesu autoimmunizacji w wyniku 
przedłużającego się zapalenia związanego z obecnością NETs, związanego z po-
wstawaniem przeciwciał przeciw własnemu DNA oraz jego kompleksom z pepty-
dami bakteriobójczymi. Na negatywne działanie sieci wskazuje się w toczniu ru-
mieniowatym układowym. Udział NETs wykazano również w przebiegu zapalenia 
małych naczyń, w którym wytwarzaniu NETs towarzyszą przeciwciała przeciwneu-
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trofilowe (ANCA), a odkładające się w nerkach sieci i krążące kompleksy DNA-M-
PO nasilają stan zapalny i autoagresję [24, 28].

Dotychczas prowadzone badania nad NETs skupiały się na analizie jej roli głów-
nie w przebiegu zakażeń i w chorobach o podłożu autoimmunologicznym. Mniej 
jest danych na temat udziału NETs w procesie nowotworowym. Wcześniej prze-
prowadzone analizy wykazały obecność cf-DNA (ang. circulating-free DNA, ryc. 
2) w surowicy pacjentów z rakiem [32]. Ostatnie badania Cools-Lartigue i wsp. po-
twierdziły obecność NETs u myszy z nowotworem. Autorzy zaobserwowali zwięk-
szone przyleganie komórek raka płuc do neutrofilów tworzących sieci po stymulacji 
PMA, co wg autorów może sprzyjać powstawaniu ognisk wtórnych. Potwierdzają 
to wyniki badań z zastosowaniem DNAzy, która redukowała efekt adhezji. Dane te 
wskazują na nowy mechanizm promocji progresji nowotworu z udziałem neutro-
filów [13].

RYCINA 2. Hipotetyczny model powstawania cfDNA
FIGURE 2. Hypothetic model of cfDNA generation
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Dowiedziono również obecności sieci neutrofilowych w uszkodzonych tkan-
kach w wyniku urazów. Wykazano, że kinetyka uwalnianego cfDNA/NETs (ang. 
neutrophil-derived circulating free DNA) korelowała ze stanem klinicznym pa-
cjentów z wielonarządowym urazem oraz z białkiem CRP [31]. Ponadto, we krwi 
pacjentów chorych na cukrzycę, po przeszczepach, w stanie przedrzucawkowym, 
sepsie czy po przebytym udarze stwierdzono także obecność cf-DNA, istotnego 
elementu związanego z formowaniem NETs [26, 27]. 

Niekorzystne działanie NETs wykazano w wielu chorobach układu oddechowe-
go. Sugeruje się, że NETs są przyczyną uszkodzeń pęcherzykowo-naczyniowych 
oraz fizycznego hamowania ruchów rzęsek, naturalnego mechanizmu oczyszczania 
płuc [34]. Dowiedziono również, że inhalacje z DNA-zami redukowały symptomy 
mukowiscydozy [15]. Autorzy odkryli obecność NETs w zainfekowanych wirusem 
grypy płucach oraz obecność uszkodzonych komórek nabłonka w miejscu sieci, co 
sugeruje jej udział w niszczeniu tkanki [30, 34]. Najprawdopodobniej tkanki płu-
ca są miejscem intensywnego oddziaływania z zewnątrzkomórkowymi sieciami 
z uwagi na fakt, że płuca stanowią rezerwuar dla części neutrofilów, które zostały 
przeniesione z krwiobiegu do tzw. puli tkankowej [40]. 

Wykazano także, że NETs powodują silną aktywację, adhezję i agregację pły-
tek krwi, a w konsekwencji powstawanie zakrzepów. Stwierdzono, że sieci mogą 
być czynnikiem sprawczym niszczenia komórek śródbłonka drobnych naczyń 
krwionośnych w posocznicy. W przedłużonej ko-hodowli komórek śródbłonka 
wraz ze strukturami NETs zaobserwowano postępujące niszczenie tychże komó-
rek. Efekt ten wynika najprawdopodobniej z cytotoksycznych właściwości bia-
łek histonowych zawieszonych w filamentach sieci [20]. NETs w uszkodzonym 
śródbłonku mogą powodować niedrożność kapilar, a tym samym prowadzić do 
chorób sercowo-naczyniowych, jak miażdżyca, zawał, udar. Potwierdzają to wy-
niki Fuchs i wsp., którzy zidentyfikowali struktury NETs w skrzeplinie żylnej 
i osoczu pacjentów z zakrzepicą [17].

MECHANIZMY UNIKANIA NETs PRZEZ PATOGENY

Interesującym i oddzielnym zagadnieniem jest zjawisko unikania przez pato-
genne mikroorganizmy działania sieci NETs. Najnowsze doniesienia wskazują na 
zdolność niektórych bakterii do unikania NETs. Jednym z mechanizmów skutecz-
nej obrony patogenów przed NETs jest modyfikacja budowy ściany komórkowej 
zmniejszająca powinowactwo do sieci. Streptococcus pneumoniae zmieniając eks-
presję genów warunkujących określoną strukturę otoczki polisacharydowej, unikają 
wiązania przez NETs. Tworzenie kapsuł bakteryjnych, zmiana ładunku ściany ko-
mórkowej czy produkcja DNazy przez S. pneumoniae są dodatkowymi strategiami 
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obronnymi tych patogenów. Zjawisko wytwarzania DNazy obserwuje się również 
u bakterii Streptococcus grupy A (GAS). Wykorzystanie biofilmu przez niektóre 
bakterie wydaje się również ich mechanizmem obronnym przed NETs [5]. Bucha-
nan i wsp. sugerują zastosowanie inhibitorów DNaz jako alternatywy dla terapii 
antybiotykowej [8].

Stwierdzono również wykształcenie obronnych mechanizmów przed NETs przez 
wirusa HIV. Wykazano, że wirus HIV-1 poprzez nasilanie produkcji IL-10 przez ko-
mórki dendrytyczne w PMN, hamuje pośrednio generację reaktywnych form tlenu 
i tym samym formowanie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych [43].

PODSUMOWANIE

Dokładny mechanizm powstawania NETs nie został jeszcze w pełni poznany. 
Nie określono także jednoznacznie biologicznej roli NETs w organizmie człowie-
ka. Zdania w tym zakresie są podzielone. Powstawanie zewnątrzkomórkowych sie-
ci w następstwie zakażenia bakteryjnego wydaję się być efektywnym nieswoistym 
mechanizmem wzbogacającym już istniejący arsenał aktywności neutrofilów wyko-
rzystywany do walki z patogenami. Jednakże, wskazuje się też na niekorzystną rolę 
neutrofilów w wielu procesach chorobowych związanych z nasilonym stanem zapal-
nym, który był przypisywany nadmiernej lub długotrwałej aktywności tych komórek, 
a aktualnie wiąże się to z formowaniem NETs. Wysoka lokalna koncentracja białek 
tworzących strukturę NETs, charakteryzujących się silnymi właściwościami immu-
nomodulującymi oraz zaburzenia destrukcji sieci mogą uszkadzać okoliczne tkanki 
lub być przyczyną autoimmunologicznych chorób wynikających m.in. z produkcji 
przeciwciał ANCA i ANA. Już samo odkrycie NETs świadczy o tym, że nawet tak 
dokładnie zbadane i opisane komórki jakimi są neutrofile mogą być przedmiotem no-
wych, zaskakujących i bardzo istotnych, jak w przypadku sieci, odkryć naukowych. 
Kontynuacja badań mających na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej nowego mecha-
nizmu walki systemu odpornościowego z patogenami, może przyczynić się do pozna-
nia metod regulacji tworzenia NETs i być w przyszłości wykorzystana, nie tylko do 
diagnostyki, ale i nowych metod terapii wielu chorób. 
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