
23

kli
nic

ké
 as

pe
kt

y

Galectin-3: několik 
poznámek k novému 
biomarkeru srdeční 
fibrózy
Jabor A., Franeková J.

Co je to galectin
 Galektiny jsou rodinou solubilních lektinů vázají-
cích beta-galaktosidy. Galectin-3 je mediátor a imu-
nomodulátor tvořený makrofágy, který 
l extracelulárně ovlivňuje chemotaxi, další akti-

vaci makrofágů, migraci buněk, interakce buněk 
vzájemně, interakci buněk a extracelulární 
matrix, a 

l intracelulárně reguluje buněčný životní cyklus, 
intracelulární signalizaci a apoptózu buněk. 

Mezi chorobami, které se uvádějí do souvislosti se 
změnou exprese galectinů, se uvádějí ateroskleróza 
a cévní remodelace, diabetes mellitus, inzulinová 
rezistence, srdeční selhání, srdeční remodelace, 
preeklampsie a komplikace v graviditě, kolorektální 
karcinom a karcinom štítné žlázy (Gruson, 2012). 
V kardiologii je galectin-3 využívá jako biomarker 
se vztahem k proliferaci srdečních fibroblastů, 
ukládání depozit kolagenu v myokardu a k rozvoji 
dysfunkce srdečních komor. Stanovení galectinu-3 
v plazmě přispívá k identifikaci hypertrofovaného 
myokardu náchylného k selhání, galectin-3 má tedy 
prognostický význam. Terapeuticky je zajímavý tím, 
že existují inhibitory (jak syntetické, tak přírodní), 
které mohou při včasné intervenci oddálit rozvoj 
srdečního selhání.

Galectin-3 v patofyziologii
Galectin-3 je secernován aktivovanými makrofágy 
do extracelulárního prostoru, navazujícím dějem 
je aktivace fibroblastů produkujících extracelulární 
matrix, dochází k aktivaci génu COL1A1 a násled-
né zvýšené produkci kolagenu typu I, současně 
je rovněž zvýšená proliferace hladkého svalu cév. 
Vedlejším důsledkem je inhibice systému kolagen-
degradujících enzymů (matrixových metaloproteáz) 
a ovlivnění jejich inhibitorů (TIMP).
Předpokládaná sekvence patofyziologických dějů 
při rozvoji srdečního selhání je zahájena aktivací 
makrofágů a produkcí galectinu-3. Jeho vazba 
na beta-galaktosidy aktivuje srdeční fibroblasty. 
Fibroblasty ve zvýšené míře produkují kolagen, 
důsledkem je intersticiální fibróza myokardu (kte-
rá je potencována současným snížením aktivity 

matrixových metaloproteáz). Výsledná dysfunkce 
myokardu je prokazatelná změnou natriuretických 
peptidů (a pochopitelně i změnou ejekční frakce 
levé komory). Komplikujícím faktorem je renální 
dysfunkce: jedním z etiologických faktorů může 
být opět aktivace galectinu-3 a následně i aktivace 
renálních fibroblastů, dalšími komplikujícími pato-
fyziologickými ději mohou být oxidační stres, vliv 
angiotenzinu II, zánětu, aldosteronu a aplikovaných 
diuretik. Renální dysfunkce v rámci kardiorenálního 
syndromu zpětně ovlivňuje myokard, může se vytvá-
řet bludný kruh daný změnou eliminace galectinu-3 
ledvinami. Je prokázáno, že při srdečním selhání je 
v rámci kardiorenálního syndromu  nejen zvýšená 
produkce galectinu-3 (který ovlivňuje oba orgány), 
ale současně klesá frakční exkrece galectinu-3 v led-
vině a jeho profibrotický vliv na oba orgány se tak 
zesiluje. Důsledkem je pochopitelně vyšší koncent-
race galectinu-3 v plazmě (Meijers, 2014). 

Galectin-3 ve výsledcích klinických 
studií
Proběhlo několik studií, které hodnotily roli galecti-
nu-3 v diagnostice a prognostice srdečního selhání. 
Studie DEAL-HF ukázala, že galectin-3 nenahrazuje 
natriuretické peptidy, je jejich doplňkem a má sice 
nižší diagnostický, ale vyšší prognostický potenciál 
než natriuretické peptidy. V této studii se kombi-
noval galectin-3 (cut-off 17,7 µg/l) s NT-proBNP 
(cut-off 253 pmol/l, tj. 2144 ng/l). V případě, že byly 
oba biomarkery nad uvedený cut-off, byla u pacientů 
s chronickým srdečním selháním nejvyšší mortalita 
(56,1 %), v případě obou biomarkerů pod cut-off 
byla mortalita 33,3 % (Lok, 2010). Také ve studii 
COACH se sledovalo současné použití galectinu-3 
a natriuretických peptidů, byl použit téměř stejný 
cut-off pro galectin-3 (17,8 µg/l), současně vyšetřo-
vaný natriuretický peptid BNP měl hodnotu cut-off 
447 ng/l. Roční mortalita pacientů s hodnotami 
obou biomarkerů nad cut-off byla 36,5 %, kdežto 
u pacientů s oběma biomarkery pod cut-off byla 
roční mortalita 6,9 % (van der Velde, 2013). U akut-
ního dekompenzovaného srdečního selhání byla 
rovněž prokázána prognostická role galectinu-3, 
který vykazoval těsný vztah k echokardiografickým 
ukazatelům funkce srdečních komor a predikoval 
mortalitu do 4 let po akutním dekompenzovaném 
srdečním selhání, a to nezávisle na echokardiogra-
fických ukazatelích (Shah, 2010). 
Metaanalytické zpracování tří studií (COACH, 
PRIDE a Maryland UMD H-23258) přinesl 
Meijers se spolupracovníky. Celkem bylo hodno-
ceno 902 pacientů, galectin-3 byl posuzován ve 
vztahu k rehospitalizaci za 30, 60, 90 a 120 dnů. Ve 
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mi koncentracemi galectinu-3. Tento fakt potvrzuje 
vlastnost galectinu-3 jako prediktoru závažnější pro-
gnózy: pokud je již rozvinuté srdeční selhání, není 
výpovědní hodnota galectinu-3 tak vysoká. Pokud 
je ale ještě zachována ejekční frakce, je zvýšená kon-
centrace galectinu-3 ukazatelem probíhající fibroti-
zace a remodelace myokardu s následky v budoucím 
období (deBoer, 2011, deBoer, 2013).
Galectin-3 a guidelines
Galectin-3 byl poprvé zmíněn společně s ST2 
jako biomarker fibrózy v guidelines ACCF/AHA 
(Guidelines for the management of heart failure) 
v roce 2013 (Yancy, 2013). Jsou označeny „nejen 
jako prediktory hospitalizace a úmrtí u pacientů 
se srdečním selháním, ale také jako biomarkery 
přidávající prognostickou hodnotu k natriuretic-
kým peptidům“. Jsou určeny pro další stratifikaci 
rizika u pacientů s chronickým srdečním selháním 
(společně s biomarkery srdečního poškození, tj. 
troponiny) a to jak u ambulantní populace chro-
nických pacientů, tak u hospitalizovaných pacientů 
s akutně dekompenzovaným srdečním selháním. 
V klasifikaci evidence based medicine je použití 
biomarkerů fibrózy klasifikováno IIb/A až B, tedy 
převažující benefit pro pacienta s poměrně dobrou 
váhou důkazů (Yancy, 2013). 
Zkušenosti autorů se stanovením galectinu-3 a lite-
ratura bude v příštím čísle.

všech případech byla signifikantně zvýšená šance 
rehospitalizace přibližně trojnásobně u pacientů se 
zvýšeným galectinem-3 v porovnání s pacienty bez 
tohoto zvýšení. Ve studii se dále prokázala rostoucí 
pravděpodobnost rehospitalizace v průběhu follow-
up, signifikantně vyšší pro pacienty s galectinem-3 
nad cut-off. Použitý cut-off ve studii byl 17,8 µg/l.

Mortalita pacientů s HFrEF a HFpEF
Zkratka HFrEF označuje „heart failure with low 
(reduced) left ventricular ejection fraction“, tedy 
srdeční selhání, kde se echokardiograficky zjistí 
pokles ejekční frakce levé komory (systolická dys-
funkce). Zkratka HFpEF označuje „heart failure 
with preserved left ventricular ejection fraction“, 
pojem se významně překrývá s pojmem diastolická 
dysfunkce. U obou stavů roste významně mortalita 
od doby diagnózy, za tři roky od stanovaní diagnózy 
může dosáhnout kolem 30 % u HFrEF a kolem 25 % 
u HFpEF (po adjustaci na věk, pohlaví, etiologii, 
hypertenzi, diabetes, fibrilaci síní je riziko významně 
nižší u HFpEF, je ale stále vysoké (Meta-analysis 
Global Group in Chronic Heart Failure (MAGGIC) 
Eur Heart J 2012;33:1750-1757). Z hlediska galecti-
nu-3 jsou tyto dva pojmy poměrně odlišné: u paci-
entů se zvýšenými koncentracemi galectinu-3 se jen 
mírně zvyšuje riziko úmrtí a/nebo rehospitalizace 
pro srdeční selhání u pacientů s HFrEF; u pacientů 
s HFpEF je ale růst rizika  exponenciální s rostoucí-


