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BUDOWA I FUNKCJE BIOLOGICZNE GALEKTYNY-3.
CZÊÆ I
STRUCTURE AND BIOLOGICAL FUNCTIONS OF GALECTIN-3. PART I
Ma³gorzata POKRYWKA, Anna LITYÑSKA
Zak³ad Biochemii Glikokoniugatów, Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloñski,
Kraków
Streszczenie: Galektyna-3 (gal-3) nale¿y do rodziny wi¹¿¹cych b-galaktozydy lektyn zwierzêcych i jest
jedynym przedstawicielem galektyn typu chimerowego. Zbudowana jest z dwóch strukturalnych domen: domeny N-koñcowej zawieraj¹cej miejsce fosforylacji i szereg powtórzeñ 9-aminokwasowego ³añcucha bogatego w Pro, Gly, Tyr i Glu, oraz domeny C-koñcowej, w której obrêbie wystêpuje sekwencja
rozpoznaj¹ca wêglowodany. W genomie ludzkim gal-3 kodowana jest przez pojedynczy gen  LGALS3
zlokalizowany na chromosomie 14, zbudowany z szeciu egzonów i piêciu intronów. Gal-3 mo¿e wystêpowaæ zarówno w cytozolu, jak i j¹drze komórkowym. Gal-3 zaanga¿owana jest w wiele biologicznie
istotnych procesów, tj. adhezjê miêdzykomórkow¹ oraz adhezjê do sk³adników ECM, obróbkê mRNA,
wzrost i ró¿nicowanie komórek, cykl komórkowy, sygnalizacjê komórkow¹, apoptozê i angiogenezê.
Gal-3 bierze udzia³ w regulacji odpowiedzi odpornociowej, wzrocie nowotworu i przerzutowaniu.
Ró¿norodnoæ funkcji pe³nionych przez gal-3 wi¹¿e siê ze znaczn¹ liczb¹ ligandów, z którymi oddzia³uje.
Pomimo ¿e gal-3 syntetyzowana jest w cytoplazmie i nie ma ¿adnej sekwencji sygnalnej, istniej¹
dowody eksperymentalne wiadcz¹ce o jej zewn¹trzkomórkowej lokalizacji. Rozmieszczenie lektyny
wi¹¿e siê z szeregiem ró¿nych funkcji, jakie mo¿e ona pe³niæ w komórce.
S³owa kluczowe: galektyna-3, lektyny.
Summary: Galectin-3 is a member of a family of b-galactoside-binding animal lectins and is the only
chimera type galectin. Galectin-3 consists of two structural domains: a N-terminal domain that contains
a phosphorylation site and a repeated 9 amino acids sequence rich in Pro, Gly, Tyr and Glu; and
a C-terminal domain that contains a carbohydrate recognition domain. In human genome galectin-3 is
coded by a single gene LGALS3 which is situated on chromosome 14 and composed of six exons and five
introns. Galectin-3 is localized in the cytoplasm as well as in the nucleus. Galectin-3 is involved in many
biological processes, such as: cell-cell and cell-extracellular matrix adhesion, mRNA splicing, cell growth
and differentiation, cell cycle, signaling, apoptosis and angiogenesis. Consequently, galectin-3 is involved
in regulation immune reaction, tumor growth and metastasis. Despite of fact that galectin-3 is synthesised
by free ribosomes in the cytosol and lacks signal sequence, there are evidence for its extracellular localization. Differential galectin-3 distribution is associated with many functions it performs in the cell.
Key words: galectin-3, lectins.
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Wykaz zastosowanych skrótów: AGE (advanced glycation end product)  koñcowy produkt zaawansowanej
glikacji, cAMP (cyclic adenosine monphosphate)  cykliczny adenozynomonofosforan, CRD (carbohydrate recognition domain)  domena rozpoznaj¹ca wêglowodany, CRE (cAMP-dependent response element) 
element DNA odpowiedzi na cAMP, DISC (death inducing signaling complex)  kompleks sygnalny
indukuj¹cy mieræ, EGF-R (epidermal growth factor receptor)  receptor naskórkowego czynnika wzrostu,
ELAM (endothelial leukocyte adhesion molecule), FAK (focal adhesion kinase)  kinaza ognisk adhezyjnych, G-CSF (granulocyte-specific colony-stimulating factor)  czynnik stymuluj¹cy granulopoezê,
GM-CSF (granulocyte-specific colony-stimulating factor)  czynnik stymuluj¹cy tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów, hnRNP (heterogeneous nuclear ribonucleoprotein)  heterogenne j¹drowe rybonukleoproteiny, HUVEC (human umbilical vein endothelial cells)  ludzkie komórki endotelialne z ¿y³y
pêpowinowej, ICAM (intracellular adhesion protein)  cz¹steczka adhezji miêdzykomórkowej, JNK1
(c-jun N-terminal kinase)  kinaza N-koñca czynnika transkrypcyjnego c-jun, LBP  nie-integrynowe
bia³ko wi¹¿¹ce lamininê, MCP (modified citrus pectin)  modyfikowane pektyny cytrusowe, MEK (mitogen-activated protein kinase or extracellular signal-regulated kinase kinase)  aktywowana czynnikiem
wzrostu kinaza bia³kowa lub regulowana sygna³em zewn¹trzkomórkowym kinaza bia³kowa, MMP (matrix
metalloproteinase)  metaloproteinaza macierzy zewn¹trzkomórkowej, NFkB (nuclear factor kB)  transkrypcyjny czynnik j¹drowy kB, NLS (nuclear localisation signal)  sekwencja odpowiedzialna za lokalizacjê j¹drow¹, PI3K (phosphoinositide 3-kinase)  kinaza 3-fosfoinozytolu, snRNP (small nuclear ribonucleoproteins)  ma³e j¹drowe rybonukleoproteiny, SP1 (stable protein 1)  stabilne bia³ko 1, TCR (T cell
receptor)  receptor limfocytów T, TNF (tumor necrosis factor)  czynnik martwicy nowotworu, TRAIL
(TNF-related apoptosis inducing signal)  ligand indukuj¹cy apoptozê zwi¹zany z TNF, TTF1 (thyroid
transcription factor 1)  czynnik transkrypcyjny tarczycy 1, UTR (untranslated region)  region nieulegaj¹cy translacji, VCAM (vascular cell adhesion molecule)  cz¹steczka adhezji komórkowej naczyñ.

WSTÊP
Lektyny definiuje siê jako bia³ka wi¹¿¹ce wêglowodany inne ni¿ enzymy i przeciwcia³a.
Spotykane s¹ u wirusów i wiêkszoci ¿ywych organizmów  od bakterii i Protista po
roliny i zwierzêta, w tym ssaki. Lektyny oddzia³uj¹ z wêglowodanami niekowalencyjnie,
a wi¹zanie liganda jest zazwyczaj odwracalne i wysoce specyficzne, co pozwala na
rozpoznanie konkretnej struktury cukrowej sporód wielu wystêpuj¹cych w komórkach
danej tkanki. Obecnie zosta³y wyodrêbnione nastêpuj¹ce grupy lektyn: lektyny typu C
(zale¿ne od Ca2+), lektyny typu P, typu I, typu L, pentraksyny, anneksyny, kalneksyny oraz
galektyny  wczeniej znane jako rozpuszczalne lektyny wi¹¿¹ce b-galaktozê, w skrócie
lektyny typu S (ang. soluble b-galactoside binding lectins) [1,9,25].

GALEKTYNY
Galektyny znaleziono zarówno u g¹bek, grzybów, nicieni, owadów, jak i u krêgowców,
w tym ssaków. Ich homologi wystêpuj¹ równie¿ u rolin. Obecnie zidentyfikowano 15
[13] ró¿nych galektyn, a wszystkie z nich zawieraj¹ konserwatywn¹ domenê rozpoznaj¹c¹
cukry  CRD (ang. Carbohydrate Recognition Domain) z³o¿on¹ z oko³o 130
aminokwasów. Galektyny klasyfikuje siê w trzech grupach: prototypowej, chimerowej i
grupy z powtórzeniami tandemowymi. Galektyna-3 to jedyny przedstawiciel grupy
chimerowej; ma jedn¹ domenê CRD oraz d³ug¹ domenê N-koñcow¹ bogat¹ w prolinê i
glicynê. Ekspresja poszczególnych galektyn ulega modulacjom wraz z ró¿nicowaniem
indywidualnych komórek podczas rozwoju organizmu i tkanek i zmienia siê w zale¿noci
od fizjologicznych b¹d patologicznych czynników [33].
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GALEKTYNA-3
Galektyna-3 (gal-3) zosta³a zidentyfikowana jako bia³ko wi¹¿¹ce IgE; Mac-2,
32-kDa antygen powierzchniowy mysich makrofagów otrzewnowych, nastêpnie jako
CBP-35, 35-kDa bia³ko wi¹¿¹ce wêglowodany w mysich fibroblastach; eBP, e-wi¹¿¹ce bia³ko z szczurzych komórek bia³aczki bazocytowej; RL-29, 29 kDa lektyna
z tkanki p³ucnej szczura oraz jako HL-29, lektyna z ludzkiej tkanki p³ucnej; L-34,
34-kDa lektyna z szczurzych embrionalnych fibroblastów transfekowanych onkogenem
i LBP  nie-integrynowe bia³ko wi¹¿¹ce lamininê z makrofagów. Analiza sekwencji
nukleotydów i aminokwasów wymienionych bia³ek pochodz¹cych od ró¿nych
gatunków wykaza³a wysoki stopieñ podobieñstwa, dlatego w 1994 r. wprowadzono
ujednolicon¹ nomenklaturê oznaczaj¹c bia³ko jako galektynê-3 [4].
Gal-3 ulega ekspresji w komórkach epitelialnych: p³uc, nerek, piersi, grasicy i
prostaty. Zosta³a znaleziona równie¿ w komórkach mieloidalnych, fibroblastach,
chondrocytach, osteoblastach, osteoklastach, keratynocytach i komórkach Shwanna,
a tak¿e w nab³onku jelita cienkiego, okrê¿nicy, spojówki i rogówki. Obecnoæ
gal-3 wykazano w komórkach uk³adu odpornociowego: neutrofilach, eozynofilach,
bazofilach, komórkach tucznych i komórkach Langerhansa, komórkach dendrytycznych,
monocytach i makrofagach z wielu ró¿nych tkanek, jak równie¿ w szeregu komórek
nowotworowych, gdzie poziom jej ekspresji zwi¹zany jest z progresj¹, inwazj¹ oraz
zdolnoci¹ komórki do przerzutowania [4,10]. W limfocytach, w normalnych
warunkach, gal-3 nie ulega ekspresji, chocia¿ jej produkcja mo¿e zostaæ zastymulowana
wieloma czynnikami [4]. U krêgowców zlokalizowano gal-3 zarówno w cytoplazmie
i j¹drze komórkowym, jak i na powierzchni b³ony oraz w przestrzeniach miêdzykomórkowych.
Rozmieszczenie gal-3 zale¿y od wielu czynników, np. typu komórki, stadium cyklu
komórkowego, warunków, w jakich rozwija siê komórka oraz od transformacji i
progresji nowotworowej, której mo¿e podlegaæ. Lokalizacja bia³ka wi¹¿e siê bezporednio
z funkcjami biologicznymi, jakie pe³ni [19].
W genomie ludzkim gal-3 kodowana jest przez pojedynczy gen  LGALS3
znajduj¹cy siê na chromosomie 14 w pozycji q21q22. LGALS3 zbudowany jest z
szeciu egzonów i piêciu intronów obejmuj¹cych ³¹cznie ok. 17 kb, a jego struktura
zbli¿ona jest do struktury genu mysiego. Struktura genu gal-3 jest bezporednio
zwi¹zana z organizacj¹ domen w bia³ku [3,14] (ryc.1).
Promotor zarówno mysiego, jak i ludzkiego genu LGALS3 nie zawiera bezporednio powy¿ej miejsca inicjacji transkrypcji kasety TATA. W obszarze promotora
znajduje siê z kolei piêæ motywów GC wi¹¿¹cych czynnik transkrypcyjny Sp1
(charakterystyczny dla tzw. housekeeping genes, czyli genów ulegaj¹cych ci¹g³ej
ekspresji). Oprócz kaset GC w promotorze LGALS3 wystêpuje szereg sekwencji
regulatorowych: motywy CRE (ang. cAMP-dependent response element), sekwencje
wi¹¿¹ce czynniki transkrypcyjne, takie jak AP1 i AP4, miejsca NF-kB podobne,
elementy SIE (ang. sis inducible element) oraz sekwencjê zgodn¹ dla czynników
transkrypcyjnych maj¹cych motyw helisa-pêtla-helisa. Guittaut i wsp. wykazali, ¿e
w drugim intronie genu LGALS3 znajduje siê dodatkowy promotor, prowadz¹cy do
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RYCINA 1 Schemat przedstawiaj¹cy budowê genu ludzkiej galektyny-3: cyfry rzymskie  numery egzonów,
czarne prostok¹ty  sekwencje egzonów odpowiadaj¹ce otwartej ramce odczytu, ¿ó³ty prostok¹t 
3'UTR, bia³e prostok¹ty  5'UTR, czerwone prostok¹ty  sekwencje Alu, niebieskie prostok¹ty  introny
FIGURE 1. Genomic organization of the human galectin-3 gene. The Roman numerals indicate the positions of exons. The black boxes indicate exon sequences corresponding to the open reading frame. The
yellow box represents the 3' untranslated region (UTR). The white boxes represent the 5'-UTR, and the
red boxes represent Alu sequences. Introns are represented by blue boxes.

powstania alternatywnego transkryptu nazwanego galig (ang. galectin-3 internal
gene). Galig ulega preferencyjnej ekspresji w leukocytach krwi obwodowej [10, 24].
Cz¹steczka galektyny-3 wykazuje budowê domenow¹ (ryc.2). Mo¿na w niej
wyró¿niæ dwie strukturalne domeny (wg niektórych róde³ ³añcuch polipeptydowy
tworzy trzy odrêbne domeny: krótk¹ 12-aminokwasow¹ domenê N-koñcow¹ z
miejscami fosforylacji, domenê kolagenopodobn¹ oraz C-koñcow¹ domenê maj¹c¹
zdolnoæ do wi¹zania reszt cukrowych) domenê N-koñcow¹ i C-koñcow¹. N-koñcowa domena galektyny-3 zbudowana jest z 110130 aminokwasów zale¿nie od
gatunku. Struktura ta zawiera szereg homologicznych powtórzeñ 9-aminokwasowego
odcinka bogatego w Pro, Gly, Tyr i Glu. Sekwencja aminokwasowa domeny
N-koñcowej gal-3 jest w 25% homologiczna do heterogennych j¹drowych kompleksów rybonukleoproteinowych, ponadto domena ta wykazuje ok. 35% homologiê do
³añcucha kolagenu a1 (II) wo³owej chrz¹stki, dlatego nazywana jest czêsto domen¹
kolagenopodobn¹ [23,26]. Domena N-koñcowa odpowiedzialna jest za tworzenie
multimerów gal-3 oraz za sekrecjê bia³ka na zewn¹trz komórki [16]. Dodatkowo,
znajduj¹ siê w niej miejsca wra¿liwe na dzia³anie metaloproteinaz macierzy
MMP-2 i MMP-9 [2]. Pocz¹tkowy 12-aminokwasowy odcinek domeny N-koñcowej
jest u ssaków silnie konserwatywny. Dot¹d wykazano dwie wa¿ne funkcje pe³nione
przez ten fragment. Delecja pierwszych 11 aminokwasów blokuje sekrecjê gal-3
[5], a mutacja punktowa Ser6 upoledza antyapoptotyczn¹ aktywnoæ gal-3 [28].

RYCINA 2. Schemat przedstawiaj¹cy budowê bia³kow¹ cz¹steczki galektyny-3
FIGURE 2. Structure of galectin-3
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C-koñcowa domena gal-3 o strukturze globularnej zbudowana jest z ok. 130 aa, w
jej obrêbie znajduje siê miejsce wi¹zania wêglowodanów  CRD [7]. W domenie tej
wykazano równie¿ obecnoæ sekwencji NWGR (Asn, Trp, Gly, Arg). Motyw ten jest
silnie konserwatywny w domenie BH1 bia³ek rodziny Bcl-2 i jest odpowiedzialny za
antyapoptotyczn¹ aktywnoæ zarówno bia³ek Bcl-2, jak i gal-3. Motyw NWGR jest
tak¿e zaanga¿owany w asocjacjê cz¹steczek gal-3 z udzia³em domeny CRD, w
nieobecnoci ligandu [27]. Zamiana Trp na Leu w motywie NWGR hamuje zdolnoæ
cz¹steczek gal-3 do ³¹czenia siê ze sob¹ poprzez domenê CRD [11].

LIGANDY GAL-3
Pomimo ¿e galektyny zdefiniowane zosta³y jako bia³ka wi¹¿¹ce b-galaktozydy,
ka¿da z nich ma inn¹ specyfikê wi¹zania ligandu zwi¹zan¹ z ró¿nymi w³aciwociami
biochemicznymi cz¹steczki. Zdolnoæ wi¹zania cukrów przez galektyny wymaga
obecnoci galaktozy, jednak¿e powinowactwo bia³ka do monosacharydowego ligandu
jest stosunkowo s³abe, zwiêksza siê ono znacznie w przypadku, kiedy galaktoza
zwi¹zana jest z innym sacharydem, np. N-acetyloglukozamin¹ tworz¹c N-acetylolaktozaminê. Hirabayashi i wsp. [6a] pokazali, ¿e wszystkie galektyny wymagaj¹
zazwyczaj trzech grup OH (np. 4-OH i 6-OH galaktozy oraz 3-OH N-acetyloglukozaminy). N-acetylolaktozaminy nie potrafi¹ wi¹zaæ glikolipidów oraz kompleksowych N-glikanów, których grupy 6-OH s¹ sialilowane lub po³¹czone ze strukturami
typu Lewis. Pojawia siê wiele doniesieñ o wzrastaj¹cej liczbie ligandów dla galektyn,
w tym niektórych niemaj¹cych struktur cukrowych, oddzia³uj¹cych z lektynami na
zasadzie bia³ko-bia³ko [17] (tab.1).
Wi¹zanie cukrowego ligandu poprzez domenê CRD powoduje konformacyjne
zmiany w bia³kowym szkielecie maj¹ce wp³yw na przekaz informacji biologicznej.
Dodatkowo przekaz ten moduluje fosforylacja Ser6 stanowi¹c pewnego rodzaju
prze³¹cznik. Warto zwróciæ uwagê, ¿e nie wszystkie bia³ka maj¹ce na swojej
powierzchni struktury cukrowe zawieraj¹ce N-acetylolaktozaminê s¹ wi¹zane z
jednakow¹ ³atwoci¹ przez galektynê-3. Pewne sekwencje w otoczeniu glikanu mog¹
stanowiæ zawadê steryczn¹ znacznie utrudniaj¹c¹ lub wrêcz uniemo¿liwiaj¹c¹
oddzia³ywanie pomiêdzy bia³kiem a glikanem, z kolei inne mog¹ wzmacniaæ si³ê
takiego wi¹zania. Jest równie¿ rzecz¹ oczywist¹, ¿e wybór liganda zale¿y od
skoordynowania czasu i miejsca (przedzia³u komórkowego) jego ekspresji z ekspresj¹ receptora [4]. Pomimo ¿e gal-3 ma tylko jedn¹ domenê rozpoznaj¹c¹ wêglowodany, wykazuje zdolnoæ do wi¹zania zarówno mono-, jak i multiwalencyjnych
ligandów. W formowanie multimerów gal-3 zaanga¿owane s¹ obie domeny CRD i
domena N-koñcowa. Pokazano tak¿e, ¿e skupiska krzy¿owo po³¹czonych cz¹steczek
gal-3 s¹ strukturami trwa³ymi opornymi na ruchy lateralne po powierzchni b³ony
komórkowej [20]. Niedawne dowiadczenia wykaza³y, ¿e w obecnoci multiwalencyjnego liganda cz¹steczki gal-3 ³¹cz¹ siê w pentamery w procesie zale¿nym od
ich domen N-koñcowych [21].
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TABELA 1. Ligandy galektyn- 3  TABLE 1. Galectin- 3 ligands
Bia³ka macierzy
zewn¹trzkomórkowej

Bia³ka b³onowe

Bia³ka
wewn¹trzkomórkowe

Inne

Bia³ko wi¹¿¹ce Mac2,
Fibronektyna,
IgE,
K olagen IV,
Laminina,
Tenascyna

bakteryjne
liposacharydy,
CD98,
CEACAM,
EGF- R integryny,
L1,
LAMP- 1,2,
Mac- 1,
Mac- 3,
Mag,
MP20,
N - CAMi

Alix/AIP- 1,
Bcl- 2,
CBP70,
Chrp,
cytokeratyny,
Gemin- 4,
H- Ras,
K - Ras,
SP- 1,
Sufu,
TTF- 1

AGE

SEKRECJA GAL-3 I ROZMIESZCZENIE W KOMÓRCE
Gal-3 syntetyzowana jest w cytoplazmie i nie ma sygnalnej sekwencji odpowiedzialnej za translokacjê do retikulum endoplazmatycznego (ER), pomimo to s¹ dowody
eksperymentalne wiadcz¹ce o jej zewn¹trzkomórkowej lokalizacji. Leki stosowane
do blokowania klasycznej cie¿ki sekrecyjnej, takie jak np. brefeldyna A, czy
monensyna, nie hamowa³y sekrecji gal-3 z mysich makrofagów oraz komórek nerki
chomika i psa. Uwa¿a siê, ¿e bia³ko to ulega sekrecji z komórki przez mechanizm
nie do koñca poznany, niezale¿ny od klasycznej cie¿ki sekrecyjnej z udzia³em ER i
aparatu Golgiego (GA), zwany ektocytoz¹ [8]. Wykazano, ¿e kluczow¹, aczkolwiek
niewystarczaj¹c¹ rolê w sekrecji gal-3 odgrywa krótki odcinek N-koñcowej domeny
lektyny obejmuj¹cy aminokwasy 8996 (Tyr-Pro-Ser-Ala-Pro-Gly-Ala-Tyr) [16].
Badania immunohistochemiczne pokaza³y, ¿e w pocz¹tkowym etapie sekrecji,
cz¹steczki gal-3 ulegaj¹ akumulacji przy cytoplazmatycznej stronie b³ony komórkowej.
Nastêpnym krokiem jest ewaginacja b³ony komórkowej i oderwanie siê pêcherzyków
zawieraj¹cych bia³ko. Badania z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej wykaza³y,
¿e pêcherzyki te s¹ morfologicznie heterogenne i stosunkowo niewielkie (oko³o 0,5
µm). W warunkach hodowli uwolnienie gal-3 z pêcherzyków nastêpowa³o szybko
(okres pó³trwania ok. 1 godz.) [15]. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e sekrecjê gal-3 silnie
stymuluje szok temperaturowy (42oC) oraz obecnoæ jonoforów wapnia [8]. Obecnie
uwa¿a siê, ¿e surowica znajduj¹ca siê w po¿ywce w hodowli in vitro jest niezbêdna
w procesie uwalniania gal-3 przez komórki. Zaobserwowano ponadto gwa³towne
uwalnianie gal-3 z komórek MDA-MB-435, BT-549 oraz komórek BT-549
transfekowanych gal-3 w obecnoci fetuiny [29].
Sedymentacja nukleoplazmy w gradiencie siarczanu cezu pozwoli³a na identyfikacjê galektyny-3 w frakcji heterogennych j¹drowych rybonukleoprotein (hnRNP)
i ma³ych j¹drowych rybonukleoprotein (snRNP)  odgrywaj¹cych rolê w sk³adaniu
pre-mRNA [3]. Znajduj¹ca siê w j¹drze gal-3 bierze udzia³ w regulacji ekspresji
genów (takich jak np. cyklina D1, czynnik transkrypcyjny TTF-1 czy bia³ko MUC2),
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splicingu mRNA oraz transdukcji sygna³ów cie¿ki Hedgehog. Udokumentowano
równie¿, ¿e gal-3 wchodzi w interakcje z bia³kami Gemin4 i Sufu [18].
Gal-3 nie ma sekwencji NLS (ang. nuclear localisation signal) odpowiedzialnej
za lokalizacjê j¹drow¹. Dotychczas pojawi³y siê trzy ró¿ne doniesienia dotycz¹ce
mechanizmu translokacji gal-3 do j¹dra. Gong i wsp. [5] wykazali, ¿e delecja
pierwszych 11 aminokwasów ludzkiej gal-3, wród których znajduje siê Ser6 
stanowi¹ca miejsce fosforylacji, prowadzi do rozmieszczenia lektyny w obrêbie
cytoplazmy komórki. Z kolei wed³ug danych pochodz¹cych z badañ Gaudinego
wynika, ¿e cz¹steczki gal-3 chomika z delecj¹ domeny N-koñcowej mog¹ byæ
lokalizowane w j¹drze nawet wtedy, kiedy delecja ta obejmuje 103 aminokwasy.
Davidson i wsp. pokazali, ¿e mutanty mysiej gal-3 z delecj¹ domeny C-koñcowej
nie ulegaj¹ translokacji do j¹dra i zasugerowali, ¿e import gal-3 do j¹dra zale¿y od
sekwencji lokalizacji j¹drowej typu IXLT [3,12]. Nakahara i wsp. uwa¿aj¹, ¿e
rozbie¿noci te nie wynikaj¹ z zastosowania do badañ gal-3 pochodz¹cej od ró¿nych
gatunków, ale wiadcz¹ o kilku ró¿nych lub jednym bardzo skomplikowanym
mechanizmie importu gal-3 do j¹dra. Ponadto zidentyfikowali oni w C-koñcowym
rejonie ludzkiej gal-3 sekwencjê podobn¹ do NLS  223HRVKKL228 i zasugerowali
now¹ cie¿kê importu gal-3 do j¹dra z udzia³em importyn a i b. Wykazali, ¿e
substytucja Arg224 w sekwencji podobnej do NLS wystarcza do zablokowania
j¹drowej lokalizacji gal-3 w transferowanych komórkach [6,18]. Dystrybucja gal-3
zale¿y m.in. od typu komórki, co mo¿e siê wi¹zaæ z obecnoci¹ lub brakiem partnerów, z którymi lektyna ta oddzia³uje. Bior¹c pod uwagê komórki jednego typu na
rozmieszczenie gal-3 wp³ywa faza cyklu komórkowego [12].
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