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lntermediaarif¡lamentit ovat solun tukirankaan kuuluvia, läpimitaltaan noin 10 nm:n

säikeitå, joita on useimmissa selkärankaisten soluissa. lntermediaarifilament¡t ovat

erittäin kestäviå uutettaessa soluja detergenteillä ja jäävät viimeísinä jäljelle, kun

muu proleiiniaines on liuennut. Niukkaliukoisuudestaan huolimatta intermediaarifila-

mentít ovat dynaamisia rakenteita; säikeissä tapahtuu jatkuvaa rakenneprotei¡nien

vaihtoa.lntermediaarifilamentit muodostuvat useista, toisistaan sekå biokemiallisestí

lettä immunologisesti eroavista proteiineista,jotka ilmentyvät solujen erilaistumis-

linjan mukaisesti.lntermediaarifilamenttiprotsiiniên kudosspesifinen ekspressio säilyy

myös syöpäsoluissa, ja näille proteiine¡lle spesifisiå vasta-aineita voidaan kåyttää apu-

välineenä tyypitettäessä huonosti erilaistuneita kasvaimía.

Eri solutyyppien intermediaarifilamenltien samanlainen ulkonäkö perustuu niitä

muodostavien protei¡nien rakenteen samankaltaisuuteen: Kaikkien intermediaarifila'

imenttiproteiinien keskellä on noin 310 aminohapon muodostama Cl-helikaalinen sau'

vaosa, jota N- ja C-terminaaliset domeenit reunustavat.Eri intermediaarifilamenttl'

proteiinien N- ja C-termínaalisten jaksojen koot ja rakenteelliset ominaisuudet vaih-

televat, ja nåmä eroavuudet aiheuttavat pääasiassa ko. proteiínien bíokemialllset ja

immunologiset erot. Säikeiden muodostuminen alkaa kahden rakenneproteiinin liittyessä

yhteen siten, että helikaal¡set osat asetluvat vierekkäin ja muodostavat kaksois-

kierte¡sen ketjun. Seuraavassa vaiheessa kaksi dimeeriä liittyy vierekkäin muodoslaen

tetrameerin eli ns. protof¡lamentin, joka on pienin stabiil¡ oligomeeri. Protof¡lamentit

liiltyvåt vierekkäin ja peräkkåin yhteen ja muodostavat valmiit säikeet. llmeisesti

myOs N-terminaaliset jaksot ovat tärkeitä säikeiden muodostumisen kannalta. Mltoosin

aikana intermediaarifilamentit ja tumalamina hajoavat, fosforylaatio säätelee säi-

keiden muodostumista ja hajoamista. Elektronimikroskooppikuvissa nähdään inter'

mediaarifilamenttien useín liittyvän solujen eri membraanirakenleisiin. Epileeli-

solujen keratiinisåikeet liittyvät desmosomaalisiin liitoskohtiin. Luustolihaslen des-

miinisäikeet ympäröivät Z-levyjä, liíttäen myofibrillit toisiinsa ja solumembraaniin.

Vimentiinisåikeet muodostavat tumakotelon ja plasmamembraanin yhdistävän säie-

verkoston. Myös useita intermediaarifilamentleihin l¡¡ttyviä protei¡neja on löydetty. Ne

säätelevät säikeiden keskinäísiä suhteita ja liittävät niitä toisiinsa ja muihin soluorga-

nelleihin. lntermediaarifilamenttien tehtäviä soluissa ei tiedstä tarkasti, mutta tehlävien

arvellaan olevan rakenteellisia kuten soluorganellien järjestyksen ja solun muodon

ylläpito, lai soluja mekaanisesti vahvistavan tukiverkoston luominen.


