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Filamiini on solujen sytoplasman liukoinen, erityisesti kortikaalisissa osissa

ekspressoituva proteiini. Funktionaalinen rnolekyyli koostuu kahden 280
kDa:n monomeerin muodostamasta homodirneeristä, jossa monomeerit
assosioituvat hydrofobisten vuorovaikutusten avu lla aivan
karboksiterminaalisesta päästään. Näin muodostuu filamiinin toiminnan
kannalta olennainen avoin, auran mallinen rakenne, jossa molempien
monomeerien aminoterminuksessa sijaitsevat aktiinifilamenttien
sitomisdomeenit ovat jäykän varsiosan erottamat. Filamiini krosslinkkaa
kaksi aktiinifilamenttia 45o kulmassa toisiinsa nähden.

Filamiinin biologinen funktio solussa on säännonmukaisen, mekaanisesti
kestävän aktiinifilamenttiverkoston muodostaminen. Filamiinin
krosslinkkaamat aktiinifilamentit muodostavat solujen kortikaalisten osien ja
erityisesti eteenpäin ryömivän solun johtavan lamellan
aktiinifilamenttitukirangan. Filamiini on välttãmätön solujen tehokkaalle,
suuntautuneelle ryömimisliikkeelle; filamiinia ekspressoimattomien ihmisen .

melanoomasolujen ryõmiminen on täysin sattumanvaraista ja tehotonta.
Filamiinin rakenne ja aktiivisuus solussa on säãdelty sekä

kalpaiiniproteolyyttisesti että useiden eri kinaasien katalysoimalla
fosforylaatiolla. Filamiini on otollinen kohta aktiinifilamenttiverkoston
säätelylle, pienikin muutos filamiinin aktiinifilamenttien
k¡osslinkkausominaisuuksissa aikaansaa suuren, jopa dramaattisen muutoksen
verkostossa hyvin nopeasti verkoston sol-gel-muutoksilla. Filamiinin
ominaisuuksien säätelyllä solu kykenee liittamaan useat solunsisäiset
signaalitransduktioreitit ryömintämekanismi i n.

Filamiini sitoutuu aktiinifilamenttien lisäksi myös plasmamembraanin
integraalisiin reseptoreihin liittäen ortogonaalisen verkoston suoraan
plasmamembraanille. Filamiinin suora sitoutuminen leukosyyttien
ekspressoimiin F6yRI:een ja Bz-integriiniin (CD18) on osoitettu. Integriinien
solunsisäiset osat ovat varsin konservoituneita, lukuunottamatta Þo- ja Þs-
intgriinejä, ja erityisesti filamiinin sitoutumisalue B2-integriinissä on

konservoitunut 0 '- 
ja B3-integriineissä. Tämän johdosta erikoistyössä

tutkittiin filamiinin sitoutumista 0r- ja Br-integriineihin ja lokalisoitumista
fokaaliadheesioihin.
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