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Streszczenie: Stabilnie i niezawodnie funkcjonujący układ odpornościowy stanowi podstawę zdrowia, 
jednak by je zapewnić, układ ten musi podlegać szeregom regulacji, prowadzonych w dużej mierze 
przez substancje, w tym białka o właściwościach modulacyjnych. W czasie ostatniej dekady wyka-
zano, że konserwatywne białka koroniny i butyrofiliny, cechują się bardzo swoistym oddziaływaniem 
na makroorganizm, w tym odgrywają ważną rolę w układzie odpornościowym. Ekspresję tych białek 
zarejestrowano na makrofagach, neutrofilach, limfocytach, komórkach DC i tucznych, a ich rola pole-
ga na oddziaływaniu na te komórki. Ponadto wykazano ich udział w zakażeniach bakteryjnych, wiru-
sowych oraz w chorobach o uwarunkowaniach genetycznych.
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Summar: Stable and reliable immune system is a base of health, yet to provide it, the immune system 
needs to be regulated on different levels, mainly by substances, such as proteins, with modulating  
properties. In the last decade, it was shown, that conservative proteins coronins and butyrophilins are 
characterized by specific functions on macroorganism and may serve as important elements in regulat-
ing the immune system. These proteins are expressed on macrophages, neutrophils, lymphocytes, DC 
cells and mast cells, and its role is to influence on those cells, however their role has also been proved 
in bacterial and viral infections as well as in genetically mediated diseases. 
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WSTĘP

Koroniny i butyrofiliny to rodzina konserwatywnych białek, które stanowią 
ważny element utrzymywania homeostazy w organizmie. Wykazano, że koroniny 
występując na powierzchni makrofagów, neutrofili, limfocytów, komórek DC i ko-
mórek tucznych, warunkują aktywność tych komórek, a poprzez to wpływają na 
status immunologiczny makroorganizmu, w tym jego odporność naturalną i naby-
tą. Natomiast butyrofiliny pierwotnie stwierdzono jedynie w komórkach epitelial-
nych gruczołu mlekowego i ich rolę wiązano z sekrecją tłuszczu do mleka. Obecnie 
stwierdzono je także na monocytach, makrofagach, neutrofilach, limfocytach T i B 
oraz komórkach DC, a ich rola jest m.in. porównywana z funkcją rodziny molekuł 
kostymulujących B7, biorących udział w przekazywaniu sygnałów z komórek pre-
zentujących antygen.

CHARAKTERYSTYKA KORONIN

Do tej pory opisano siedem konserwatywnych białek należących do rodziny 
koronin, których ekspresję zarejestrowano u 358 gatunków organizmów eukario-
tycznych, z tym, że najlepiej poznaną koroniną, zarówno w zakresie struktury, jak 
i funkcji, jest koronina 1 ssaków, określana także jako TACO (ang. Tryptophan
-Aspartate-Containing coat protein) [12, 15]. Koroniny po raz pierwszy wyizolo-
wano od ameby Dictyostelium discoideum jako rozpuszczalny komponent wiążą-
cy się z kompleksami aktyna-miozyna. Wykazano, że ameby nieposiadające tego 
czynnika cechowały się niewłaściwą cytokinezą, poruszaniem się i wadliwymi 
procesami związanymi z aktyną [12]. W związku z takimi funkcjami u nich wy-
sunięto wniosek, że koroniny to białka związane z aktyną, choć jak się później 
okazało, są to białka o znacznie szerszej funkcji [12]. U ssaków koroniny 1-6, 
charakteryzują się zbliżoną strukturą, w której bardzo istotne ze względu na fuk-
cję tych białek są tzw. powtórzenia tryptofan-asparaginian WD (ang. tryptophan
-aspartate), których występowanie stwierdzono także w wielu białkach sygnal-
nych i adaptorowych funkcjonujących jako białka „rusztowania” (ang. scaffold 
protein) – kluczowe dla tworzenia się kompleksów w wielu ścieżkach sygnalnych 
[12]. Ponadto w budowie koroniny 1-6 występuje także region unikalny U (ang. 
unique region) o zróżnicowanej długości oraz domeny o specyficznej konforma-
cji pętli CC (ang. Coiled-Coil), tj. helis α owiniętych wokół siebie, które są nie-
zbędne do oligomeryzacji [12, 15]. Natomiast jedyną koroniną, która nie posiada 
domeny CC jest koronina 7 i jej obecność wykazano w błonie aparatu Golgiego, 
co prawdopodobnie warunkuje jej funkcję, która dotyczy oddziaływania na budo-
wę błon wewnątrzkomórkowych, a nie na budowę cytoszkieletu [12]. Dowiedzio-
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no także, że koronina 1, o której strukturze i funkcji wiadomo najwięcej, jest biał-
kiem o masie cząsteczkowej 57 kDa, złożonym z 461 aminokwasów, kodowanym 
na chromosomie 16p11.2 i zawierającym 11 egzonów [12]. 

Pomimo faktu, iż niektóre z koronin znajdują się w błonie komórkowej, to jed-
nakże ze względu na brak u nich domen transbłonowych, przyjmuje się, że łączą 
się one z błoną komórkową i cytoszkieletem komórek, jedynie poprzez interakcję 
z cholesterolem [15]. Przyjmuje się, że działanie koronin wyewoluowało z czą-
steczek wiążących aktynę u niższych eukariontów i związane jest z regulacją dy-
namiki aktyny oraz z oddziaływaniem (głównie koroniny 1) na komórki układu 
odpornościowego, w tym w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych oraz w cho-
robach tła genetycznego [2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22]. Początkowo 
uważano, że ze względu na powiązanie z aktyną, rola tych białek związana jest 
jedynie z regulacją struktury cytoszkieletu, jednakże dalsze badania wykazały, 
że białko to, głównie koronina 1, to niezwykle istotny czynnik regulujący wiele 
aspektów związanych z odpornością, szczególnie w kontekście ilości i funkcjo-
nalności komórek układu odpornościowego [12]. Rola koroniny 1 związana jest 
z warunkowaniem ilości naiwnych komórek T, limfocytów T efektorowych i T 
pamięci, a także limfocytów B [15]. W przypadku przeżycia naiwnych komórek 
T uważano, że udział tej koroniny wiąże się z jej regulacją F-aktyny [15], jednak-
że obecnie wykazano, że mimo jej braku, F-aktyna gromadzi się w komórkach T, 
powodując uruchamianie zjawiska apoptozy, co wpływa i warunkuje liczbę tych 
komórek. W tych badaniach [15] wykazano i to, że zwiększona śmiertelność ko-
mórek T naiwnych poprzez apoptozę, związana z niedoborem koroniny 1 i jest 
także warunkowana zaburzeniami mitochondrialnego potencjału błonowego tych 
limfocytów, indukowanych F-aktyną [15]. Stan ten łączy się także z sygnalizacją 
wapniową w tych komórkach, jako że dowiedziono, że mobilizacja jonów wapnia 
i aktywacja kalcyneuryny, jest kluczowym dla aktywacji kaskady sygnałowej re-
ceptora TCR komórek T, ponieważ zahamowanie tego procesu, promuje apoptozę 
limfocytów T [9, 15]. Wykazano także, że brak koroniny 1 lub występowanie jej 
w postaci zmutowanej, doprowadza do znacznego ograniczenia mobilizacji jonów 
wapniowych w naiwnych limfocytach T, co oznacza, że promowanie mobilizacji 
jonów wapnia, może warunkować regulację aktywacji aktyny w tych komórkach 
[15]. Również rolę tego białka wykazano w procesie przeżycia komórek T efekto-
rowych i T pamięci, gdyż stwierdzono, że brak koroniny 1 powoduje, że limfocyty 
te pozostają dłużej przy życiu, co stanowi dowód udziału tego białka w przekazy-
waniu wzmacniających sygnałów na TCR w naiwnych limfocytach T. Wykazano, 
że stymulacja limfocytów poprzez receptor TCR w komórkach T efektorowych i T 
pamięci, niezależnie od obecności koroniny l, indukuje mobilizację jonów wapnia 
[16]. Także w przypadku braku stymulacji limfocytów T przez cząsteczki MHC, 
przy braku koroniny 1, nie rejestruje się obumarcia komórek T efektorowych, T re-
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gulatorowych i T pamięci [16]. Natomiast w przypadku limfocytów B, wykazano 
in vitro, że koronina 1 jest niezbędna do pełnej mobilizacji jonów wapnia i warun-
kuje pojawienie się na nich receptorów BCR [5], choć in vivo stwierdzono, że takie 
działanie jest zbędne dla aktywacji komórek B i ich przeżycia.

W przypadku zakażeń bakteryjnych wykazano, że jedynie koronina 1 bierze 
w nich udział i rolę tego białka stwierdzono w czasie zakażenia makroorganizmu 
Mycobacterium (M.) tuberculosis, ponieważ blokuje ono w makrofagach dostarcza-
nie fagosomu zawierającego prątki gruźlicze do lizosomów i w ten sposób dochodzi 
do zahamowania zniszczenia tych drobnoustrojów [2]. Analogiczną sytuację zareje-
strowano w przypadku M. leprae, która to bakteria ma także zdolność do przeżycia 
w fagosomach makrofagów przez dłuższy czas niż M. tuberculosis [19]. Podobny 
obraz działania zarejestrowano w przypadku infekcji Helicobacter pylori, w której 
wykazano [22], że koronina 1 zapobiega dostarczaniu do lizosomów tego zarazka. 
Stąd wysnuto hipotezę [2, 19, 22], że koronina 1 ma kluczowe znaczenie dla funk-
cjonowania makrofagów, głównie w zakresie procesu fagocytozy – podstawowego 
zjawiska w odporności nieswoistej. Ponadto z oddziaływaniem tego białka na ma-
krofagi wiąże się fakt, że warunkuje ono, podobnie jak w limfocytach T, aktywację 
sygnalizacji wapniowej po wejściu prątków do makrofagów, jako że pochłanianie 
prątków przez te komórki, jest związane z przejściowym wzrostem wewnątrzko-
mórkowego stężenia jonów wapnia w nich, natomiast aktywacja sygnalizacji za-
leżnej od wapnia po pochłonięciu prątków, jest zależna od występowania koroniny 
1 [9]. Analogiczne oddziaływanie koroniny 1, jak na makrofagi, wykazano wobec 
komórek DC, choć nie ustalono, czy wzrost ilości tego białka, ma związek i wpływ 
na prezentację antygenu przez te komórki [21]. Niejednoznaczne działanie koroni-
ny 1 opisano w przypadku komórek tucznych, gdyż dowiedziono, że niedobór jej 
powoduje upośledzenie ich funkcji, choć także zarejestrowano brak wpływu tego 
białka na te komórki [15].

W przypadku zakażeń wirusowych, rolę koroniny 1 opisano w przypadku myszy 
zakażonych wirusem limfocytarnego zapalenia opon mózgowych i wirusem pęche-
rzykowego zapalenia jamy ustnej [6]. Stwierdzono, że w przypadku zakażenia tych 
zwierząt wirusem limfocytarnego zapalenia opon mózgowych, niezależnie od wy-
stępowania koroniny 1 dochodzi do aktywacji limfocytów T CD8+, które stanowią 
kluczowy element w zwalczaniu tej infekcji u tych zwierząt, choć w przebiegu tej 
infekcji zarejestrowano u nich także spadek ilości komórek T CD4+ [6]. Wykazano, 
że myszy z niedoborem koroniny 1, są bardziej podatne na zakażenie wirusem pę-
cherzykowego zapalenia jamy ustnej i stwierdza się u nich zmniejszoną aktywność 
limfocytów B w zakresie syntezy immunoglobulin, co manifestuje się niższym po-
ziomem przeciwciał neutralizujących [6]. Koronina 1 odgrywa również rolę w cho-
robach o podłożu genetycznym u myszy, u których niedobór tego białka, prowadził 
do wystąpienia zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego, co połączono z nieprawidło-
wą aktywacją czynnika SMAD3 (nazwa pochodzi z połączenia nazw dwóch białek 
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homologicznych Sma i MAD występujących odpowiednio u Caenorhabditis elegans 
i Drosophila melanogaster) w limfocytach Th17 [10]. Ponadto wykazano, że np. muta-
cja w allelu koroniny 1 (zamiana cytozyny na tyminę w pozycji 784), hamuje rozwój 
choroby autoimmunologicznej w mysim modelu tocznia rumieniowatego, ponieważ 
dochodzi do przekształcenia kodonu glutaminy w kodon stop [7], a nadto u tych zwie-
rząt stwierdzono znaczne zmniejszenie liczby komórek T. Również udział koroniny 1 
potwierdzono u pacjentów z mukowiscydozą, u których, zarejestrowano zwiększoną 
ekspresję tego białka na neutrofilach [6].

CHARAKTERYSTYKA BUTYROFILIN

Butyrofiliny zostały opisane w latach 80-tych ubiegłego stulecia, jako białka wy-
stępujące w komórkach epitelialnych gruczołu mlekowego i których rolę wiązano 
z sekrecją tłuszczu do mleka [3, 14]. Obecnie ich rola związana jest z aktywacją ko-
mórek układu odpornościowego, ponieważ występują na powierzchni monocytów, 
makrofagów, neutrofili, limfocytów T i B oraz komórek DC [3]. Białka te charaktery-
zują się dużym konserwatyzmem i bardzo wysoką homogennością sięgającą 80%, co 
sugeruje, że geny BTN podlegały w trakcie ewolucji powieleniu tandemowemu [2, 3]. 
Do tej pory opisano 13 tych białek i są to: BTN1A1, BTN2A1, BTN2A2, BTN2A3, 
BTN3A1, BTN3A2, BTN3A3 oraz białko butyrofilino-podobne 2 (BTNL2), BTNL3, 
BTNL8, BTNL9, BTNL10, a także czynnik SKINT-like (SKINTL) [3]. Wykazano, 
że siedem ludzkich genów BTN znajduje się w regionie chromosomu 6, w typowym 
miejscu dla genów związanych z molekułami MHC klasy I i filogenetycznie geny te 
dzielą te białka na trzy grupy – BTN1, BTN2 i BTN3 [2]. Podrodzina BTN1 obejmuje 
jedynie geny BTN1A1, podrodzina BTN2 – BTN2A2, BTN2A2 i BTN2A3 (który 
jest pseudogenem), zaś podrodzina BTN3 – BTN3A1, BTN3A2 i BTN3A3 [1]. Na-
tomiast geny dla butyrofilin BTNL3, BTNL8 i BTNL9 są zlokalizowane na chromo-
somie 5 [1]. Obecnie rola tych białek w układzie odpornościowym wiąże się głównie 
z udziałem w selekcji i różnicowaniu dojrzałych komórek T oraz oddziaływaniem 
jako kofaktor [3]. Ta ostatnia czynność jest analogiczna do roli molekuł kostymulują-
cych z rodziny B7 i wiąże się z faktem, że butyrofiliny w swojej budowie, podobnie 
jak białka z rodziny B7, posiadają podobne elementy, tj. dwie zewnątrzkomórkowe 
domeny immunoglobulinowe [3]. 

Rola butyrofilin w aktywacji układu odpornościowego dotyczy m.in. butyrofili-
ny BTN2A1, która wiąże się z czynnikiem DC-SIGN, występującym na powierzchni 
monocytów i komórek DC, poprzez co moduluje odporność naturalną, warunkowaną 
przez te komórki [11]. Wykazano także, że w gruczole mlecznym u krów i u ludzi, 
rola butyrofilin łączy się z oddziaływaniem na limfocyty T, ponieważ zarejestrowano 
hamujące działanie tych białek na proliferację komórek T z receptorem CD4+ [18]. 
Ponadto dowiedziono [3], że ludzka butyrofilina BTN1A1, BTN2A2, BTNL2, jak 
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i mysia butyrofilina BTNL1, zmniejszają ekspresję cytokin IL-2 i IFN-γ, swoistych 
dla limfocytów T. Opisano także wpływ butyrofilin BTN3A1-3 na regulację czynnika 
FOXP3 – swoistego znacznika dla subpopulacji limfocytów T regulatorowych [20]. 
Rolę tych białek w aktywacji komórek Treg wykazano także w jelitach cienkich, co 
dowodzi udziału tych białek w odporności lokalnej przewodu pokarmowego, w tym 
jego funkcji w stanach zapalnych [20]. Nadto wykazano [3], że butyrofilina BTN2A2, 
poprzez inhibicję kinazy ERK1 i 2 (ang. Extracellular signal-Regulated Kinase), 
zdolna jest aktywować receptor TCR limfocytów T i indukować de novo ekspre-
sję czynnika FOXP3. Rolę i działanie czynnika SKINTL, zarejestrowano w grasicy 
u myszy wobec limfocytów T z receptorem TCRγδ [3]. Stąd sugeruje się, że pozy-
tywna selekcja i specjalizacja tych komórek w grasicy, może być zależna od ekspresji 
butyrofiliny SKINTL [21]. Również w związku ze stwierdzoną ekspresją butyrofilin 
na komórkach DC, monocytach oraz limfocytach B, przypuszcza się, że białka te bio-
rą także czynny udział w prezentacji antygenu przez te komórki [3].

Oprócz roli butyrofilin w aktywacji elementów układu odpornościowego, ich 
udział zarejestrowano w chorobach metabolicznych o podłożu genetycznym oraz no-
wotworach i dotyczy to butyrofilin BTN3A2, BTN2A1 oraz BTNL2 [3, 4, 8, 11, 18, 
20]. Wykazano, że butyrofiliny te są genetycznymi modyfikatorami wrażliwości ma-
kroorganizmu na schorzenia, których mechanizm powstawania związany jest z mu-
tacjami genetycznymi, mimo że podano, że mutacje tych butyrofilin to tylko jedna 
z przyczyn powstawania tych chorób [3]. Rolę butyrofilin dowiedziono także w cu-
krzycy, ponieważ wykazano [3], że mutacja butyrofiliny BTN3A2, przyczynia się do 
powstawania tego stanu u ludzi. Ponadto dowiedziono, że gen kodujący butyrofilinę 
BTN2A1, może stanowić gen warunkujący wrażliwość na dyslipidemię u ludzi, gdyż 
wykazano, że mutacja w pojedynczym allelu tego genu, powoduje zwiększenie po-
ziomu cholesterolu i trójglicerydów [8]. Rolę butyrofilin stwierdzono również w cho-
robach nowotworowych, ponieważ wysoki poziom ekspresji butyrofiliny BTN3A3, 
powoduje hamowanie aktywności limfocytów T infiltrujących guz. Ponadto wyka-
zano, że pojedynczy polimorfizm genu w butyrofilinie BTN3A3 i BTNL2, związany 
jest ze zwiększoną podatnością na nowotworów jajnika i prostaty u ludzi [3]. 

PODSUMOWANIE

Rola koronin i butyrofilin w organizmie ssaków, w tym ludzi, jak i zwierząt, 
jest ważna, choć stosunkowo mało poznana, mimo że oddziaływują one na reak-
tywność komórek układu odpornościowego, w szczególności związaną z odpor-
nością naturalną. Zarejestrowano także ich udział w niektórych schorzeniach tła 
genetycznego i nowotworach, co sprawia, że warto poznać bliżej ich rolę, by móc 
myśleć o ich potencjalnym wykorzystaniu. 
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