
      Polimery kwasu sjaloweg (kwas polisjalowy, polySia) są liniowymi polisacharydami   zbudowanymi z monomerόw kwasu
sjalowego . Większość łańcuchόw polySia w komόrkach jest związana z błoną. Poznano kilka funkcji polySia w komόrce, wśrόd
nich np. udział w procesie zapładniania i w rozwoju układu nerwowego człowieka oraz w ułatwianiu przerzutόw komόrek
nowotworowych w organizmie ludzkim. Ekspresja łańcuchόw polySia na powierzchni komόrek nowotworowych  i oddziaływanie
tych łańcuchόw z błoną plazmatyczną sąsiadujących komόrek może ułatwiać odrywanie się komόrek nowotworowych, rozwόj
nowotworu, inwazję i metastazę. Celem badań jest określenie roli polimerόw kwasu sjalowego w modulowaniu anizotropii błony
plazmatycznej komόrek nowotworowych oraz potencjałów membranowych, a także szybkości migracji komórek oraz adhezji
międzykomórkowej.
      Projekt opisuje badania nad rolą polySia w modulacji właściwości biofizycznych w błonie komórkowej w komórkach
nowotworowych. Zmiany zarόwno w anizotropii jak i w potencjałach błony plazmatycznej komόrek nowotworowych stwierdzono
we wczesnych etapach transformacji nowotworowych. Wyniki proponowanych badań mogą być zastosowane do lepszego
zrozumienia mechanizmόw zjawisk zachodzących z udziałem polySia, m. inn. na procesy przerzutu komόrek nowotworowych,
odporności komόrek nowotworowych na leki, co może skutkować rozwojem lepszych sposobόw leczenia chorόb.
      Polimery kwasu sjalowego są zróżnicowaną substancją zarówno ze względu na budowę oraz funkcje jakie pełni. PolySia
odgrywa ważną rolę w rozwoju systemu nerwowego, a z drugiej strony ułatwia przerzuty nowotworowe. Właśnie to
zróżnicowanie spowodowało, że zainteresowałam się tym polisacharydem. Istnieje wiele publikacji na temat budowy i funkcji
polySia, ale nie wszystkie mechanizmy są poznane, np. jest wiele niepoznanych kwestii związanych z rolą polySia w procesie
tworzenia przerzutów nowotworowych. Istnieje wiele pytań dotyczących oddziaływań polimerów kwasu sjalowego z błoną
plazmatyczną komórek nowotworowych. Powodem podjęcia moich badań jest chęć lepszego poznania tego interesującego cukru,
a także zrozumienia udziału  polySia w procesie  tworzenia przerzutów nowotworowych. Drugim powodem podjęcia tej tematyki
badawczej są komórki nowotworowe. Choroby nowotworowe są na drugim miejscu, jeżeli chodzi o przyczyny przedwczesnej
umieralności. Na nowotwory zapadają ludzie coraz młodsi. Wszelkie badania nad komórkami nowotworowymi mogą pozwolić
na  poznanie  mechanizmów na których opierają działania inwazyjne w organizmie oraz na powstanie nowych, bardziej
skutecznych metod terapii antynowotworowych.


