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Hiilihydraattien ja niitä sitovien proteiinien, eli lektiinien, välinen interaktio on
olennaisen tärkeää monissa biologisissa tapahtumissa. Yksi parhaiten tunnetuista
lektiineistä on vehnlinalkion agglutiniini (WGA), joka sitoo spesifisesti N-asetyyli-
glukosamiinia (GlcNAc) ja N-asetyylineuramiinihappoa (NeuNAc) sisältâviä
sakkarideja. rù/GA-monomeeri on laskostunut neljliksi keskenään homologiseksi
domeeniksi. Fysiologisesti aktiivinen proteiini on dimeeri. WGA:lla on neljä homolo-
gista sitoutumispaikkaa sakkarideille; jokainen näistä sitoutumispaikoista esiintyy
kahdesti V/GA:n dimeerirakenteessa.

WGA sitoutuu monien eläinsolujen pintasakkarideihin saaden aikaan biologisia
vaikutuksia soluissa. Tämän sitoutumisen molekulaarisia piirteitä on pyritty ratkaise-
maan tutkimalla röntgensädediffraktion avulla WGA:n ja sialyloitujen reseptorianalogien
muodostamia kompleksirakenteita. Ligandin sitoutuessa WGA:han muodostuu useita
vetysidoksia ja van der Waalsin interaktioita. Sitoutuminen ei aiheuta konformaatio-
muutoksia WGA:ssa, vaikka sen sitoutumispaikat sijaitsevat alayksiköiden vZilisellä
kontaktialueella.

WGA:n ja sen ligandien assosiaation energetiikkaa on karakterisoitu ydinmag-
neettisen resonanssispektroskopian ja kalorimetrimittausten avulla. Entalpiamuutos
oligosakkaridien sitbutumisessa V/GA:han on suuri ja sitoutumista suosiva.
Sitóutumisen vapaan energian muutos jää kuitenkin pieneksi johtuen sitoutumista
vastustavasta entropiamuutoksesta. Solujen multivalenttisiin pintasakkarideihin WGA
sitoutuu usealla sitoutumispaikallaan, mikä johtaa suureen sitoutumisaviditeettiin.

WGA:n sitoutumismékanismeista elåiinsolujen pinnoille on saatu vihjeitä selvit-
t¿im¿illä WGA:n ja punasolujen glykoforiini A:sta eristetyn bivalenniqen tetrasakkaridin
kompleksirakenne-. WGA:n siioutuminen solujen pinnalle näyttää olevan varsin
mutkikas tapahtuma johtuen ensinnåikin sekä lektiinin että sen ligandien multivalent-
tisuudesta já toiseksi WGA:n eri sitoutumispaikkojen erilaisesta toiminnasta. Oleellista
tapahtumassa on multivalenttisen sitoutumisen synnyttämä WGA:n ja sen- ligandin
muodostam a aggr egaatti. Tlill aisen kasautuman muodostuminen solun pinn alle- on yksi
mahdollinen mét<anismi spesifîsen signaalin siirtämisessä solun sisään lektiinien
sitoutuessa hiilihydraattireseptoreihin.

WGA:sta on tullut tåirkeã työkalu sekä solu- että moleþylibiologeille. Lisåiksi se on
erinomainen mallisysteemi lektiinien ja hiilihydraattien välisten interaktioiden
tutkimisessa. Tähåin tehtävään WGA soveltuu hyvin, koska se on monilta ominaisuuk-
siltaan tyypillinen lektiini.
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