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Přehled galektinů

Galektiny tvoří rodinu solubilních neglykosylovaných 
lektinů s malou molekulovou hmotností (14-39 kDa). 
Vykazují afinitu k beta-galaktosidovým strukturám lo-
kalizovaným v karbohydrátové rozpoznávací doméně 
(CRD); rozlišuje se zatím 17 galektinů, u savců je dobře 
popsaných 15 různých typů (Tabulka 1). 

Syntéza a struktura

Galektiny jsou syntetizovány na volných ribozómech 
v cytosolu buněk, nemají signální sekvence a pronikají 
membránami tzv. „non-classical secretion“ mecha-
nismem (exosomální sekrecí). Tímto mechanismem se 
dostávají do intracelulárních a extracelulárních vesikul. 
Na povrchu buněk vytvářejí s glykosylovanými ligandy 
příčné vazby, které tvoří dynamickou mřížku, která re-

guluje různé děje, jako je difuze, endocytóza membrá-
nových glykoproteinů, glykolipidů a další. Mezi hlavní 
funkce galektinů patří „cell-to-cell“ interakce, „cell-to-
-matrix“ interakce, ovlivnění růstu a diferenciace bu-
něk, regenerace buněk, aktivace a regulace imunitních 
buněk, ovlivnění fibroblastů a vytvoření profibrotického 
prostředí v různých tkáních.

Vzhledem k tomu, že galektiny jsou syntetizovány 
v cytoplazmě, je známá také jejich bohatá interakce  
s jádrem buněk a jinými intracelulárními kompartmenty 
[1,2]. Právě exprese a intracelulární lokalizace galektinů 
a také jejich průchod do extracelulárních vesikul může 
poskytovat prognostickou a diagnostickou informaci  
u různých závažných stavů. I když je patofyziologie 
galektinů hodně zkoumaná, jednoznačný přenos po-
znatků do klinické praxe zatím chybí, s výjimkou použití 
galektinu-3 u srdečního selhání.

SOUHRN

Galektin-3, člen rodiny solubilních neglykosylovaných lektinů, patří mezi novější biomarkery s prognostickou rolí u onemoc-
nění srdce, ale také plic, ledvin, jater a dalších orgánů. Má prozánětlivé a profibrotické účinky, podílí se na patofyziologii 
rozvoje srdečního selhání. Existuje automatizovaná analytická metoda stanovení galektinu-3 s robustními analytickými 
znaky. Jsou známá referenční rozmezí i rozhodovací limity; v kardiologické literatuře panuje shoda o zvýšeném riziku 
horší prognózy podmíněné fibrózou a zánětem při koncentracích galektinu-3 nad 18 µg/L. Je známá biologická variabilita  
u zdravých osob i u pacientů, hodnoty koncentrací galektinu-3 jsou v čase stabilní. Nejvíce dat o galektinu-3 se týká kar-
diologické diagnostiky, patří mezi biomarkery s možným využitím u srdečního selhání, infarktu myokardu, transplantace 
srdce a dalších kardiologických jednotek, má také roli u dalších onemocnění. Vzhledem k připravované úhradě podle Sezna-
mu výkonů a jeho diagnostickému a prognostickému potenciálu jde o biomarker vhodný pro použití v běžné klinické praxi.
Klíčová slova: Galektin-3, analytické znaky, referenční interval, rozhodovací meze, biologická variabilita.

SUMMARY

Franeková J., Jabor A.: Galectin-3: an overview, pathophysiology, analytics, limits of interpretation and bio-
logical variation.
Galectin-3, a member of the family of soluble non-glycosylated lectins, is a newer biomarker with a prognostic role in heart, 
lung, kidney, liver, and other organ diseases. Galectin-3 has proinflammatory and profibrotic effects and is involved in the 
pathophysiology of the development of heart failure. An automated analytical method with robust analytical characteristics 
is available, and reference intervals and decision limits are known. There is a consensus in the cardiology literature for an 
increased risk of worse prognosis due to fibrosis and inflammation at galectin-3 concentrations above 18 µg/L. Biological 
variation is known both in healthy subjects and patients with heart diseases and galectin-3 concentrations are stable 
over time. Most data on galectin-3 available in the literature relate to cardiac disease diagnostics - it belongs among the 
biomarkers with possible use mainly in heart failure, myocardial infarction, and heart transplantation. Due to the planned 
reimbursement by health insurance companies and its diagnostic and prognostic potential, galectin-3 seems to be a bio-
marker suitable for use in routine clinical practice.
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Klin. Biochem. Metab., 30 (51), 2022, No. 3, p. 68 - 72

KBM_3_2022.indd   68KBM_3_2022.indd   68 08.09.2022   9:0808.09.2022   9:08



Klinická biochemie a metabolismus 3/2022 69

Galektiny se podle struktury dělí na tři skupiny [3]:

1. Prototypové galektiny (Prototype), které obsa-
hují samostatnou CRD doménu, s možností 
tvořit nekovalentní homodiméry

2. V tandemu se opakující typ (Tandem-repeat 
type), v tomto případě jsou dvě CRD domény 
spojeny peptidovým můstkem

3. Chimerický typ (Chimera-type), který je tvořen 
jednou CRD doménou a polypeptidovým ami-
noterminálním řetězcem. 

Galektin-3 je zástupcem třetí uvedené skupiny (obr. 1). 

Patofyziologie

Nejvíce popsané galektinové molekuly jsou galek-
tin-3 a galektin-9. Galektin-3 (Carbohydrate-binding 
protein 35, CBP 35; macrophage galactose-specific 
lectin 3; Mac-2 antigen, MAC2; galactoside-binding 
protein, GALBP; GAL3; IgE-binding protein; Laminin-
-binding protein; Lectin L-29) byl poprvé popsán Hoem 
a Springerem jako Macrophage sub-population speci-
fic marker [4, 5]. Je členem lektinové rodiny, kódován 
genem LGALS3, lokus 14q22.3, molekulová hmotnost  
35 kDa (odtud také název CBP 35). Podobně jako 
ostatní galektiny je také galektin-3 syntetizován v cyto-
plazmě buněk, s výskytem v jádře, mitochondriích, na 
povrchu buněk a v extracelulární matrix. 

Table 1. Basic description of galectin family members. Adapted from The UniProt Consortium. UniProt: the universal protein 
knowledgebase in 2021. OMIM® - Online Mendelian Inheritance in Man®.
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Fig. 1: Classification of galectin based on structural characte-
ristics (according to [3]). Prototype galectins comprise Gal-1, 
-2, -5, -7, -10, -11, -13, -14, -15; tandem-repeat type galectins 
comprise Gal-4, -6, -8, -9, -12; the only chimera-type is Gal-3.
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Jde o evolučně konzervativní chimerický protein, 
jeho C-terminální karbohydrátová doména (CRD) je 
propojená prolinem, glycinem a tyrosinem s N-ter-
minální doménou. Prostřednictvím CRD domény se 
galektin-3 váže na povrchové glykoproteiny, dochází  
k oligomerizaci a vytváření galektinových sítí.

Galektin-3 má bohatou intra- i extracelulární komu-
nikaci s jádrem, povrchem buněk a extracelulární mat-
rix. Může ovlivňovat prezentování receptorů na povrchu 
buněčné membrány a modifikovat laterální pohyb re-
ceptorů v membráně a tím přispívat ke změnám jejich 
funkčnosti. Uplatňuje se také v intracelulárních inte-
rakcích mezi jádrem, mitochondriemi a molekulárními 
cytoplasmatickými strukturami. Reguluje tak základní 
buněčné funkce včetně regulace genové transkripce 
v jádře, buněčného růstu a diferenciace, komunikace 
mezi buňkami (aktivace buněk a chemoatrakce), mezi 
buňkami a extracelulární matrix. Dochází k ovlivnění 
růstu, proliferace a diferenciace buněk, modifikaci pro-
zánětlivých a profibrotických procesů a řízení apoptózy. 
Galektin-3 je z uvedených důvodů zapojen do patofy-
ziologie mnoha onemocnění od fibrózy, přes zánět až  
k nádorovým onemocněním různých tkání. 

Galektin-3 se vyskytuje v makrofázích, epiteliálních  
i endoteliálních buňkách, dendritických buňkách, ale  
i v dalších buňkách různých tkání, které mohou být 
ovlivňovány a modulovány extracelulárním galekti-
nem-3. Za fyziologických podmínek je nejvyšší expre-
se galektinu-3 v plicích, slezině, žaludku, střevu, ovariu  
a uteru. Střední exprese v játrech, ledvinách a nadledvi-
nách, nízká exprese v srdci a pankreatu [6]. Galektin-3 
je jedním z faktorů s významnou rolí v počátku reparace 
tkáně. Jeho syntéza je v jednotlivých tkáních indukova-
telná; například v intaktním myokardu je exprese velice 
nízká, ale při poškození nastává rapidní vzestup. Galek-
tin-3 je tedy multifunkční protein, vyskytující se v růz-
ných tkáních, ve kterých modifikuje jejich funkce a má 
vliv na rozvoj a průběh řady patofyziologických stavů. 

Galektin-3 má multifunkční roli v patogenezi záně-
tu. Je exprimován buňkami innátní imunity a uplatňuje 
se při akutním zánětu jako ligand pro Toll like recepto-
ry, pravděpodobně působí také jako DAMP (Damage/
Danger-Associated Molecular Pattern), aktivuje neut-
rofily a inhibuje apoptózu neutrofilů. Extracelulárně na-
opak inhibuje cytotoxické T-lymfocyty a indukuje jejích 
apoptózu (prostřednictvím extracelulárních interakcí 
T-lymfocytů a galektinové sítě, lattice). Se zánětem úzce 
souvisí profibrotické působení galektinu-3: reguluje 
funkci makrofágů včetně fagocytózy, přispívá k vytvo-
ření profibrotického makrofágového fenotypu. Aktivuje 
geny podílející se na vytvoření profibrotického prostředí, 
stimuluje produkci fibronektinu a dalších matrixových 
proteinů. Klíčovou roli hraje také aktivace fibroblastů  
a myofibroblastů galektinem-3 secerovaným aktivova-
nými makrofágy [1,2,7,8]. Je však nutné poznamenat, 
že role galektinu-3 v patogenezi není plně objasněna 
a spíše se považuje za důležitější extracelulární aktivita 
než intracelulární (protein-protein interakce).  

Analytické znaky stanovení

První diagnostickou soupravu na stanovení galek-
tinu-3 v séru uvedla firma BG Medicine (dále BGM) na 
principu ELISA, souprava má schválení FDA pro kli-
nické použití. Patent BGM následně získala například 
firma Abbott, která vyvinula v roce 2012 automatizo-
vanou chemiluminiscenční imunoanalýzu na mikročás-
ticích (CMIA) pro analyzátor Abbott Architect. Naše 
pracoviště se podílelo na mezinárodní studii, která sou-
pravu hodnotila jak analyticky, tak z hlediska podkla-
dů pro interpretaci [10]. Na celkem osmi pracovištích 
(Velká Británie, Německo, Francie, Česko, Španělsko  
a Itálie) byla prokázána uspokojivá preciznost (podle 
protokolu EP5-A2) s rozsahem hodnot CV 3,8-7,4 % 
(kontrolní materiál 9,1 µg/L), 2,0-4,3 % (20,5 µg/L)  
a 1,7-3,5 % (74,1 µg/L). Hodnoty LoB, LoD a LoQ pro 
verzi STAT (Architect ci16200) byly 0,0-1,2 µg/L, 0,5-
1,7 µg/L a 2,1-4,0 µg/L. Hodnoty LoB, LoD a LoQ byly 
srovnatelné pro verzi soupravy „routine“, se kterou jsme 
ale na našem pracovišti nepracovali. Rozsah měření me-
tody CMIA 5,5-103,1 µg/L (tedy podobný rozsah jako 
u soupravy ELISA s rozsahem 1,32-96,6 µg/L). Porov-
nání mezi metodou BGM a Abbott bylo provedeno na 
807 vzorcích, pomocí Passingovy-Bablokovy regrese 
byl konstatován uspokojivý vztah mezi metodou CMIA  
a ELISA (Abbott=1,04. BGM - 0,07). Vyšší hodnoty 
poskytovala plazma než sérum (bias 10,2 %, Bland-
-Altman), nebyl podstatný vliv mezi vzorky vyšetřený-
mi bez skladování a po zamražení. Podobnou evaluaci  
a porovnání s dalšími diagnostickými soupravami pro-
vedl Meijers [9]. 

Zatím nám není známo, že by bylo k dispozici exter-
ní hodnocení kvality. V úvahu přichází dohoda mezi pra-
covišti, která by toto vyšetření poskytovala. Pro výběr 
vhodného biologického materiálu bude potřebná spo-
lupráce s diagnostickou firmou, organizaci počátečních 
externích porovnávání můžeme zajistit.

Referenční intervaly, rozhodovací limity

Ve zmíněné publikaci [10] byl určen 95.  
a 97,5. percentil na úrovni 25,2, resp. 28,4 µg/L.  
V publikaci Christensona pro BGM ELISA byly podobně 
hodnoty 90., 95. a 97,5. percentilu na úrovních 17,6; 20, 
3 a 22,1 µg/L [11]. Firma Abbott později doporučila  
v souladu s pracemi McCullougha [12,13] rozhodovací 
limit 17,8 µg/L, který odděluje „low-risk“ populaci od 
„moderate-risk“ populace pacientů se srdečním se-
lháním a pozitivitou natriuretických peptidů. Překroče-
ní horní hranice „moderate-risk“ na úrovni 25,9 µg/L 
vymezuje populaci s vysokým rizikem rehospitalizace  
a úmrtí na srdeční selhání. Zajímavou práci zabývající 
se hodnotami u zdravé populace přinesl Krintus [14]. 
Pro metodu CMIA pro Abbott Architect navrhl u dobře 
vybrané referenční populace interval 5,9-18,1 µg/L (2,5. 
- 97,5. percentil) s možností použít tyto hodnoty jako re-
ferenční interval pro obě pohlaví a dospělý věk. Zdá se 
tedy, že hodnota 18,0 µg/L může sloužit jako univerzální 
cut-off limit pro identifikování rizikových jedinců v populaci  
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s uvažovaným srdečním selháním, zejména typu HFpEF 
(se zachovanou ejekční frakcí levé komory). Podobné 
rozhodovací limity mezi 16 a 20 µg/L byly použity v řadě 
klinických studií (COACH, CORONA, DEAL, PRIDE, 
UMDH23258, Val-HeFT, VitD-CHF a další). 

Biologická variabilita

Wu [15] sledoval jako první biologickou variabilitu 
galektinu-3 a sST2 v kohortě 17 zdravých subjektů 
(muži i ženy); sledování probíhalo osm týdnů, odběry 
jednou za dva týdny (dlouhodobá biologická variabilita). 
Dále sledoval 12 subjektů po čtyřech hodinách (krát-
kodobá variabilita). Další informace o biologické varia-
bilitě u zdravých osob přinesly práce Gazeho, Meijerse 
a Schindlerové [10,16,17], někteří autoři sledovali také 
populace nemocných [16 - 18]. Výsledky ukazuje Ta-
bulka 2. 

Table 2. Data on biological variation in healthy subjects and pa-
tients
 

Type CVI (%) CVG (%) II Reference

Healthy subjects,
short-term, hours

16 16 1.0 [15]

Healthy subjects,
mid-term, 2 weeks

20 23 0.87 [15]

Healthy subjects,
short-term, 5 days

13.1 26.8 0.49 [10]

Healthy subjects,
long-term, months

8.1 21.0 0.39 [16]

Healthy subjects,
short-term, days

10.3 22.4 0.46 [10]

Healthy subjects,
short-term, 3 days

4.5 27.9 0.16 [17]

Healthy subjects,
mid-term, 10 days

5.5 27.1 0.20 [17]

Median (IQR) for 
healthy subjects

10.3
(6.2 

-15.3)

23.0
(21.4 
-27.0)

0.46
(0.25 
-0.78)

Heart transplantation,
long-term (months)

28.2 35.6 0.79 [18]

Chronic heart failure,
long-term, 3 weeks

8.1 21.2 0.38 [16]

Chronic heart failure,
short-term, 3 days

7.1 40.8 0.17 [17]

Chronic heart failure,
mid-term, 10 days

7.7 39.7 0.9 [17]

Median (IQR) for 
patients

7.9
(7.4 

-18.2)

37.7
(28.4 
-40.3)

0.29
(0.18 
-0.59)

Velmi podstatnou informaci poskytla Schindle-
rová [17]: pro odhad homeostatického bodu kon-
centrace galektinu-3 v intervalu 10 % (s 95% kon-
fidenčním intervalem) je potřebný pouze jeden odběr  
u zdravých osob a dva odběry u pacientů se stabil-
ním srdečním selháním. Jde o podstatně nižší hodnoty 
než u BNP (33-47 odběrů u zdravých a 20-30 odběrů  
u srdečního selhání) nebo hs-cTnI (9 odběrů u zdravých  
a čtyři odběry u srdečního selhání). V případě BNP je 
pochopitelně kritérium 10% intervalu odhadu homeo-
statického bodu příliš přísné, vzhledem k vysoké dyna-
mice hodnot koncentrací tohoto biomarkeru v patologii 
nebo při odpovědi na terapii srdečního selhání. 

Při analýze dat popisujících biologickou variabilitu 
je patrné, že není jednoznačná závislost mezi délkou 
intervalu mezi odběry a hodnotou CVI nebo CVG. Větší 
rozptyl mezi experimentálními daty CVI a CVG je u ne-
mocných. Index individuality u některých studií podpo-
ruje potřebu monitorování (nízká hodnota CVI), u jiných 
podporuje možnost použití populačních referenčních 
intervalů a rozhodovacích mezí (vyšší index individua-
lity). Lze předpokládat, že rozdíly mezi odhady biolo-
gické variability závisejí na použité metodice sledování. 

Biologickou variabilitu dalších biomarkerů onemoc-
nění srdce a kardiovaskulárního aparátu uvádí v pře-
hledné práci Meijers [19]. 

Rutinní možnost stanovení

V současné době je ideální platformou dosažitelnou 
v ČR imunoanalýza firmy Abbott (Architect a Allinity). 
Analytické charakteristiky a rozhodovací limity byly 
popsány výše a umožňují automatizované stanovení 
a správnou interpretaci. Předložili jsme kalkulační list 
pro stanovení galektinu-3 v séru, který schválil výbor 
České společnosti klinické biochemie a podpořil výbor 
České kardiologické společnosti. Dne 2. 12. 2021 pro-
běhlo zasedání pracovní skupiny č. 2, která rozhodla  
o možnosti zařazení této položky do Seznamu výkonů  
s bodovými hodnotami. Příští revize Seznamu výkonů 
by tedy již mohla tento výkon obsahovat. 

Závěry

Galektin-3 je perspektivní biomarker s omeze-
nou diagnostickou, ale významnou prognostickou rolí  
u řady onemocnění (uplatnění především v kardiologii, 
pneumologii, nefrologii, onkologii). V patofyziologických 
procesech se uplatňuje především jako faktor s prozá-
nětlivými a profibrotickými účinky. Existuje robustní ana-
lytická metoda stanovení galektinu-3 prověřená v mul-
ticentrické mezinárodní studii i dílčích experimentech, 
souvisejících například s určením biologické variability. 
Jsou známé rozhodovací limity, lze doporučit „univer-
zální“ limit 18 µg/L pro identifikaci osob ve vyšším riziku 
komplikací spojených s fibrózou a zánětem. Je známá 
biologická variabilita u zdravých osob i u pacientů. Nej-
více dat o galektinu-3 se týká kardiologické diagnosti-
ky, patří mezi biomarkery s možným využitím u srdeč-
ního selhání, infarktu myokardu, transplantace srdce  
a dalších kardiologických jednotek. U všech zmíněných 
dominuje především jeho prognostický význam. Má 
také roli u dalších onemocnění. Testuje se terapeutické 
použití inhibitorů galektinu-3. Vzhledem k připravované 
úhradě podle Seznamu výkonů a jeho diagnostickému 
a prognostickému potenciálu jde o biomarker vhodný 
pro použití v běžné klinické praxi.
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