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4. Habilitacyjne osiągnięcie naukowe  
Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

a. Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

Wpływ modyfikatorów, cholesterolu i ksantofili, na właściwości strukturalne  

i dynamiczne modelowych błon lipidowych w aspekcie fizjologii oka 

 

b.  Publikacje wchodzące w skład zgłaszanego osiągnięcia naukowego 

 

(H1) Justyna Widomska, Renata Welc, Wiesław I. Gruszecki, 2019, The effect of carotenoids on the 

concentration of singlet oxygen in lipid membranes, Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 

vol. 1861 nr 4, s. 845-85.  

DOI: 10.1016/j.bbamem.2019.01.012 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i postawieniu hipotezy, 

zaplanowaniu eksperymentu, przygotowaniu próbek (izolacja i oczyszczenie barwników), wykonaniu 

wszystkich pomiarów (z wyłączeniem pomiarów FLIM) analizie i interpretacji wyników badań, 

przeprowadzeniu przeglądu literatury, graficznym przedstawieniu wyników, napisaniu manuskryptu, 

przygotowaniu wersji ostatecznej artykułu oraz odpowiedzi na uwagi recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 85%. 

IF2017: 3,438 pkt. MNiSW2017: 35 

(H2) Justyna Widomska, Witold K. Subczyński, 2019, Mechanisms enhancing the protective 

functions of macular xanthophylls in the retina during oxidative stress. Experimental Eye Research, 

vol. 178, s. 238-246.  

DOI: 10.1016/j.exer.2018.06.012 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji pracy, przeprowadzeniu 

przeglądu literatury, zaplanowaniu układu publikacji, graficznym przedstawieniu wyników, napisaniu 

manuskryptu oraz przygotowaniu wersji ostatecznej artykułu i odpowiedzi na uwagi recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

IF2017: 3,152 pkt. MNiSW2017: 35 

(H3) Witold K. Subczyński, Anna Wiśniewska-Becker, Justyna Widomska. 2012. Can macular 

xanthophylls replace cholesterol in formation of the liquid-ordered phase  

in lipid-bilayer membranes? Acta Biochimica Polonica, vol. 59 nr 1, s. 109-114 

DOI: 10.18388/abp.2012_2183 
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https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2019.01.012
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Justyna-Widomska-Milanowska/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Witold-K-Subczynski/
http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Experimental-Eye-Research/
https://doi.org/10.1016/j.exer.2018.06.012
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Witold-K-Subczynski/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Anna-Wisniewska-Becker/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Justyna-Widomska-Milanowska/
http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Acta-Biochimica-Polonica/
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu eksperymentów, wykonaniu części 

pomiarów EPR dla karotenoidów (pomiary dla dużych stężeń molowych), interpretacji wyników, 

przedstawieniu graficznym wyników, przeprowadzeniu przeglądu literatury, współredakcji 

manuskryptu, przygotowaniu wersji ostatecznej artykułu i odpowiedzi na uwagi recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 55%. 

IF2012: 1,185 pkt. MNiSW2012: 15 

(H4) Witold K. Subczyński, Anna Wiśniewska, Justyna Widomska, 2010, Location of macular 

xanthophylls in the most vulnerable regions of photoreceptor outer-segment membranes. Archives of 

Biochemistry and Biophysics, vol. 504 nr 1, s. 61-66. 

DOI: 10.1016/j.abb.2010.05.015 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: przeprowadzeniu przeglądu literatury, wykonaniu 

pomiarów przedstawionych graficznie na Rys. 1. A (izolacja karotenoidów z domen DRM and DSM), 

wykonaniu rysunków, współredakcji manuskryptu, udziale w przygotowaniu wersji ostatecznej 

artykułu i udziale w odpowiedzi na uwagi recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

IF2010: 3,022 pkt. MNiSW2010: 27 

(H5) Justyna Widomska, Anna Kostecka-Gugała, Dariusz Latowski, Wiesław I. Gruszecki,  Kazimierz 

Strzałka, 2009, Calorimetric studies of the effect of cis-carotenoids on the thermotropic phase 

behavior of phosphatidylcholine bilayers. Biophysical Chemistry, vol. 140 nr 1/3, s. 108-114. 

DOI: 10.1016/j.bpc.2008.12.002 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i postawieniu hipotezy, 

przeprowadzeniu przeglądu literatury, zaplanowaniu eksperymentu, przygotowaniu próbek do 

pomiarów (izolacja i oczyszczanie barwników metodą HPLC); wykonaniu pomiarów DSC dla 

zeaksantyny, interpretacji wyników oraz przedstawieniu ich w postaci graficznej, napisaniu 

manuskryptu, przygotowaniu wersji ostatecznej artykułu i odpowiedzi na uwagi recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 55%. 

IF2009: 2,276 pkt. MNiSW2009: 20 

(H6) Justyna Widomska, Witold K. Subczyński, 2008, Transmembrane localization of cis-isomers of 

zeaxanthin in the host dimyristoylphosphatidylcholine bilayer membrane. Biochimica et Biophysica 

Acta - Biomembranes, vol. 1778 nr 1, s. 10-19. 

DOI: 10.1016/j.bbamem.2007.08.021 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i postawieniu hipotezy, 

przeprowadzeniu przeglądu literatury, przygotowaniu próbek do pomiarów (oczyszczanie barwników 

metodą HPLC), wykonaniu wszystkich pomiarów EPR, interpretacji wyników oraz przedstawieniu ich  

http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Witold-K-Subczynski/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/A-Wisniewska/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Justyna-Widomska-Milanowska/
http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Archives-of-Biochemistry-and-Biophysics/
http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Archives-of-Biochemistry-and-Biophysics/
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.abb.2010.05.015
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Justyna-Widomska-Milanowska/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Anna-Kostecka/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Dariusz-Latowski/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Wieslaw-I-Gruszecki/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Kazimierz-Strzalka/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Kazimierz-Strzalka/
http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Biophysical-Chemistry/
https://doi.org/10.1016/j.bpc.2008.12.002
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Justyna-Widomska-Milanowska/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Witold-K-Subczynski/
http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Biochimica-et-Biophysica-Acta---Biomembranes/
http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Biochimica-et-Biophysica-Acta---Biomembranes/
https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2007.08.021
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w postaci graficznej, udziale przy pisaniu manuskryptu, udziale w przygotowaniu wersji ostatecznej 

artykułu i udziale na odpowiedzi na uwagi recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

IF2008: 4,180 pkt. MNiSW2008: 24 

(H7) Justyna Widomska, Marija Raguz, Witold K. Subczyński, 2007, Oxygen permeability of the 

bilayer membrane made of calf lens lipids. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, vol. 1768 nr 

10, s. 2635-2645. 

DOI: 10.1016/j.bbamem.2007.06.018 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i postawieniu hipotezy, 

przeprowadzeniu przeglądu literatury, współudziale w planowaniu obliczeń, wykonaniu obliczeń, 

interpretacji wyników oraz przedstawieniu ich w postaci graficznej, udziale w pisaniu manuskryptu, 

udziale w przygotowaniu wersji ostatecznej artykułu i udziale na odpowiedzi na uwagi recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

IF2007: 3,640 pkt. MNiSW2007: 24 

(H8) Justyna Widomska, Marija Raguz, James Dillon, Elisabeth R. Gaillard, Witold  

K. Subczyński. Physical properties of the lipid bilayer membrane made of calf lens lipids: EPR spin-

labeling studies. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes 2007 vol. 1768 nr 6,  

s. 1454-1465. 

DOI: 10.1016/j.bbamem.2007.03.007 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: opracowaniu koncepcji i postawieniu hipotezy, 

przeprowadzeniu przeglądu literatury, wykonaniu wszystkich pomiarów EPR, analizie  

i interpretacji wyników, wykonaniu wszystkich rysunków, udziale w pisaniu manuskryptu, udziale  

w przygotowaniu wersji ostatecznej artykułu i udziale na odpowiedzi na uwagi recenzentów. 

Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

IF2007: 3,640 pkt. MNiSW2007: 24 

 

Statystyka publikacji habilitacyjnego osiągnięcia naukowego 

Sumaryczny Impact Factor (wg. listy JCR) zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 24.533 

Sumaryczna liczba punktów wg MNiSW wynosi 204 pkt. 

http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Justyna-Widomska-Milanowska/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Marija-Raguz/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Witold-K-Subczynski/
http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Biochimica-et-Biophysica-Acta---Biomembranes/
https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2007.06.018
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Justyna-Widomska-Milanowska/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Marija-Raguz/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/James-Dillon/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Elisabeth-R-Gaillard/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Witold-K-Subczynski/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Witold-K-Subczynski/
http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Biochimica-et-Biophysica-Acta---Biomembranes/
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.bbamem.2007.03.007
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c. Opis celów naukowych ww. prac i uzyskanych rezultatów  

 

Wstęp i przedmiot badań 

Cholesterol oraz dwupolarne karotenoidy (ksantofile) (Rys.1) są modyfikatorami właściwości 

strukturalnych i dynamicznych nie tylko błon modelowych, ale także naturalnych. Ich orientacja, 

lokalizacja i organizacja molekularna w błonie ma istotne znaczenie w realizacji funkcji modyfikujących 

i ochronnych tych cząsteczek w układach biologicznych. Oko ludzkie jest narządem, w którego 

strukturach możemy znaleźć duże stężenia tych modyfikatorów. Do struktur tych należą soczewka oraz 

siatkówka oka. W błonach komórek włókienkowatych soczewki oka obserwuje się wysokie stężenie 

cholesterolu, nieporównywalne do stężenia w żadnych innych błonach plazmatycznych wstępujących 

w ciele człowieka. Natomiast w centralnej część siatkówki człowieka, w dołku środkowym plamki żółtej 

stężenie ksantofili osiąga 1mM (Landrum et al., 1999; Snodderly et al., 1984), nadając tej strukturze 

charakterystyczne żółte zabarwienie, widoczne podczas badania dna oka. Błony biologiczne są 

heterogennymi układami wieloskładnikowymi o domenowej strukturze, dlatego też w celu poznania 

ich właściwości korzysta się z uproszczonych modeli błon lipidowych. Obydwie substancje tj. 

cholesterol i ksantofile pod wieloma względami podobnie wpływają na dynamikę i strukturę błon 

komórkowych mimo, iż ich lokalizacja i organizacja molekularna w błonach biologicznych jest 

odmienna.  

 

 

 

Rysunek 1. Wzory strukturalne cząsteczek: cholesterolu oraz ksantofili makularnych (zeaksantyny i luteiny). 

Cholesterol a błony komórki włókienkowej soczewki oka 

Cholesterol jest głównym składnikiem błony komórkowej eukariotycznej. W większości błon 

plazmatycznych cholesterol stanowi około 20-40 % całej puli lipidów (Simons and Sampaio, 2011). 

Błona plazmatyczna komórek włókienkowych soczewki oka charakteryzuje się unikalnym składem 

lipidowym: bardzo dużą zawartością cholesterolu (Rys.2 B i C), sfingolipidów oraz śladową zawartością 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (Li et al., 1985; Yappert et al., 2003). Taki charakter matrycy 



7 
 

lipidowej zapewnia tym błonom dużą stabilność fizyczną i małą reaktywność chemiczną składników 

błony z wolnymi rodnikami i reaktywnymi formami tlenu, co jest istotne ze względu na budowę  

i funkcje soczewki. Nowe włókna soczewki powstają przez całe życie. Starsze włókna, położone  

w centrum soczewki (w jądrze), pozbawione są organelli i to w ich błonach plazmatycznych stężenie 

cholesterolu jest bardzo wysokie i wynosi prawie 70 % całej puli lipidów (Li et al., 1985). Ze względu na 

brak wymiany składników błony komórek włókienkowych centralnej części soczewki muszą 

charakteryzować się dużą stabilnością fizykochemiczną. Ta stabilność fizykochemiczna zapewniona jest 

między innymi poprzez wysokie stężenie cholesterolu.  

 

  

Rysunek 2. Schemat budowy soczewki (A) oraz zawartość cholesterolu w korze (B) i jądrze (C) soczewki oka człowieka 

przedstawiona jako stosunek molowy cholesterol/fosfolipidy. Zaadoptowane z (Widomska et al., 2017). 

Ksantofile a błony komórek siatkówki oka 

Organizm ludzki nie potrafi samodzielnie syntetyzować karotenoidów na drodze procesów 

biochemicznych i dlatego są one dostarczane wyłącznie wraz z dietą. W osoczu krwi człowieka 

zidentyfikowano około 20 różnych rodzajów karotenoidów. W diecie i we krwi większość puli 

karotenoidowej stanowią karotenoidy niepolarne (zwane karotenami) (Rys.3C). Do siatkówki,  

w wyniku wybiórczej selekcji i akumulacji, trafiają tylko dwa: luteina i zeaksantyna (Bone et al., 1993; 

Khachik et al., 1997), które nie występują w dużym stężeniu we krwi oraz w przeciętnej diecie. 

Stężenie wyżej wymienionych ksantofili w siatkówce oka człowieka jest wielokrotnie wyższe niż  

w pozostałych tkankach. Ksantofile makularne lokalizują się głównie w błonach w obszarze włókien 

Henlego, czyli w warstwie wytworzonej przez aksony fotoreceptorów (Bone and Landrum, 1984; 

Snodderly et al., 1984) oraz w błonach zewnętrznych segmentów fotoreceptorów (Krinsky et al., 2003; 

Rapp et al., 2000). O ile lokalizacji karotenoidów w warstwie przedreceptorowej przypisuje się rolę 

filtra w obszarze światła niebieskiego, o tle ich obecność w błonach receptorów (bogatych  

w wielonienasycone kwasy tłuszczowe i podatnych na peroksydacje) związana jest z ich funkcją 
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antyoksydacyjną. Karotenoidy jako antyoksydanty błonowe są bardzo dobrymi wygaszaczami tlenu 

singletowego i posiadają zdolność neutralizacji wolnych rodników. 

 

 

Rysunek 3. (A) Uproszczony rysunek przekroju siatkówki wraz (B) przekrojem pionowym przez dołek środkowy siatkówki 

małpy (zaadaptowano za zgodą (Snodderly, 1995)) pokazujące rozkład ksantofili . (C) Wykres (zaadaptowane z (Widomska 

et al., 2016)) wskazujący na wybiórczą akumulację ksantofili w tkance mózgowej i siatkówce wyrażony jako procent 

ksantofili w puli wszystkich karotenoidów. 

 

Cel naukowy 

Badania przeprowadzone w ramach osiągnięcia naukowego miały na celu poznanie wpływu 

cholesterolu i ksantofili makularnych na strukturę i dynamikę lipidowych błon modelowych  

w odniesieniu do funkcji jakie pełnią one w błonach komórek włókienkowych soczewki oraz błonach 

zewnętrznych segmentów fotoreceptorów siatkówki oka. 
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Uzyskane rezultaty 

 

H8. Justyna Widomska, Marija Raguz, James Dillon, Elisabeth R. Gaillard, Witold  

K. Subczyński. Physical properties of the lipid bilayer membrane made of calf lens lipids: EPR spin-

labeling studies. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes 2007 vol. 1768 nr 6, s. 1454-1465. 

Badania właściwości fizycznych błon lipidowych komórek włókienkowych przeprowadziłam na 

lipidach wyekstrahowanych z soczewek pochodzących z 50 oczu cieląt w wieku poniżej 6 miesięcy.  

Z tak wyekstrahowanych lipidów zostały utworzone wielowarstwowe liposomy, które były 

modyfikowane lipidowymi znacznikami spinowymi. W badaniach korzystałam z techniki EPR 

(elektronowego rezonansu paramagnetycznego) oraz ze znaczników spinowych zlokalizowanych na 

różnej głębokości od powierzchni błony lipidowej, co umożliwiło mi lokalne monitorowanie fizycznych 

parametrów błony takich jak: parametr uporządkowania oraz hydrofobowość błony. Wykorzystanie 

siedmiu różnego rodzaju sond molekularnych pozwoliło na stworzenie profili tych parametrów 

fizycznych w poprzek błony. Błony lipidowe formowane z lipidów wyekstrahowanych  

z soczewek zostały porównane z błonami utworzonymi z czystego fosfolipidu 1–palmitilo–2–oleilo-sn–

fosfatydylcholina (POPC) oraz z dwuskładnikowej mieszaniny POPC/cholesterol (POPC/CHOL)  

w stężeniu molowym 1:1. Wyniki badań opublikowane w (H8) wskazują, iż cholesterol ma bardzo silny 

wpływ na profile hydrofobowości błony lipidowej komórki włókienkowej soczewki oka. Kształt bariery 

dla cząstek polarnych charakteryzuje się silnym wzrostem hydrofobowości na granicy grupy 

steroidowej i łańcucha węglowodorowego cholesterolu (H8, Rys. 6A). Największa hydrofobowa bariera 

dla przenikania małych cząsteczek polarnych, w tym wody, zlokalizowana jest w środku błony, co 

wskazuje, że wysoka zawartość cholesterolu jest odpowiedzialna za tworzenie się hydrofobowej 

bariery w centrum membrany. Co zaskakujące, skład lipidowy błony nie ma znaczenia podczas 

tworzenia się bariery hydrofobowości, co potwierdza porównanie profili hydrofobowości błony 

lipidowej POPC/CHOL (1:1) (H8, Rys. 6B) oraz błony utworzonej z lipidów soczewki oka cielaka (H8, 

Rys. 6A). Podobny kształt mają profile hydrofobowości dla błon utworzonych z lipidów z soczewek 

świni (Raguz et al., 2009) oraz człowieka niezależnie od wieku dawcy (Mainali et al., 2017). 

Parametr uporządkowania łańcuchów alkilowych lipidów zależy silnie od głębokości 

zanurzenia grupy nitroksylowej znacznika w błonie oraz od temperatury błony. Wraz ze wzrostem 

temperatury uporządkowanie łańcuchów alkilowych w błonach formowanych z lipidów soczewkowych 

nieznacznie maleje (H8, Rys. 4A), podobnie jak dla błon POPC/CHOL (1:1) (H8, Rys. 4B). Zależność 

parametru uporządkowania od temperatury jest natomiast znaczna w przypadku czystych błon bez 

http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Justyna-Widomska-Milanowska/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Marija-Raguz/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/James-Dillon/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Elisabeth-R-Gaillard/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Witold-K-Subczynski/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Witold-K-Subczynski/
http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Biochimica-et-Biophysica-Acta---Biomembranes/
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cholesterolu (błon POPC). Błony formowane z lipidów komórek włókien soczewek oraz błony  

z nasycającą zwartością cholesterolu (50% mol) są silnie unieruchomione i wykazują duży parametr 

uporządkowania na wszystkich głębokościach dwuwarstwy lipidowej (H8, Rys. 3) z bardzo słabą 

zależnością od temperatury. Mierzone profile parametru uporządkowania, podobnie jak opisane 

wcześnie profile parametru hydrofobowości potwierdzają, że błony utworzone z lipidów z soczewki 

cielaka mają własności zbliżone do błon modelowych POPC/CHOL (1:1). 

W celu wyznaczenia profili tlenowych w poprzek badanych błon korzystałam z parametru 

transportu tlenu mierzonego za pomocą techniki EPR (Subczynski et al., 2007). Parametrem fizycznym 

bezpośrednio mierzonym w tej metodzie był czas relaksacji spinowo-sieciowej znacznika lipidowego  

a wyznaczaną wielkością była częstotliwość zderzeń pomiędzy cząsteczkami tlenu a nitroksylowym 

wolnym rodnikiem znacznika. Częstotliwość ta jest proporcjonalna do iloczynu lokalnego 

współczynnika dyfuzji i lokalnego stężenia tlenu w dokładnie określonym miejscu w błonie dla różnych 

odległości od jej powierzchni. Wykreślone profile parametru transportu tlenu w poprzek błony 

utworzonej z lipidów soczewki (H8, Rys.9A) różniły się w zależności od temperatury błony natomiast 

były podobne do profili parametru transportu tlenu w poprzek błony POPC/CHOL (1:1) (H8, Rys.9B). 

Obydwa profile charakteryzowały się gwałtownym wzrostem parametru transportu tlenu na granicy 

grupy steroidowej i łańcucha węglowodorowego cholesterolu (H8, Rys.9A i B). Obliczony przeze mnie 

parametr transportu tlenu był znacznie większy w środku błony niż w pobliżu grup polarnych. Jeśli 

porówna się parametr transportu tlenu dla wody z parametrem transportu tlenu w poprzek błony 

utworzonej przez lipidy soczewkowe, to wynik ten wskazuje na istnienie bariery przepuszczalności dla 

tlenu zlokalizowanej przy powierzchni błony aż do miejsca przy węglu w pozycji 9 łańcucha alkilowego 

oraz na znaczny wzrost parametru transportu tlenu w środku błony lipidowej (H8, Rys.9). 

 Podsumowując, wysokie stężenie cholesterolu w błonie plazmatycznej komórki włókienkowej 

soczewki oka utrzymuje spójne, fizyczne własności dwuwarstwy lipidowej niezależnie od składu 

lipidowego. Duże stężenie, cholesterolu w błonach utworzonych z lipidów z komórek włókienkowych 

soczewki oka cielaka (50% molowych), odpowiada za unikalne właściwości fizyczne tych błon tj. duży 

gradient sztywności, barierę hydrofobowości w części centralnej błony, oraz barierę dla transportu 

tlenu przy powierzchni błony. Wyniki otrzymane w (H8) sugerują, że lokalizacje barier na przenikanie 

dla błony lipidowej komórek włókienkowych soczewki oka są różne dla polarnych i niepolarnych 

cząsteczek. Dla małych cząsteczek polarnych (np. woda), główny opór na przenikanie stanowi 

hydrofobowa bariera w centralnej części membrany, podczas gdy dla cząsteczek niepolarnych (np. 

tlen) opór na przenikanie jest zlokalizowany w pobliżu powierzchni membrany w regionie głów 

polarnych. 
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H7. Justyna Widomska, Marija Raguz, Witold K. Subczyński.Oxygen permeability of the bilayer 

membrane made of calf lens lipids. Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes 2007 vol. 1768 nr 

10, s. 2635-2645  

Na podstawie obliczonego parametru transportu tlenu (H8) wyznaczyłam profile oporności na 

przenikanie tlenu dla błon utworzonych z lipidów wyekstrahowanych z soczewek młodych krów  

w zakresie temperatur 15C÷45C (H7, Rys.2). Otrzymane profile porównałam z błonami POPC/CHOL 

(w stężeniu molowym 1:1). Dodatkowo w celu porównania błon nasyconych cholesterolem (50% mol) 

wyznaczyłam profile oporności na przenikanie tlenu dla błon formowanych tylko z lipidu POPC bez 

dodatku sterolu. Porównanie trzech profili oporności na przenikanie tlenu w błonach lipidowych 

soczewki, błonach nasyconych cholesterolem (POPC/CHOL 1:1) oraz błonach bez dodatku cholesterolu 

(POPC) sugeruje możliwość tzw. bocznego transportu tlenu cząsteczkowego i innych małych cząstek 

niepolarnych wzdłuż wewnętrznego rdzenia membrany (równolegle do powierzchni membrany). Ten 

tzw. boczny transport tlenu można określić jako "hydrofobowy kanał" istniejący w błonach 

plazmatycznych komórek włókienkowych soczewki oka. Obliczony przeze mnie współczynnik 

przepuszczalności tlenu dla błon liposomów formowanych z lipidu POPC dla temperatury 35C wyniósł 

157cm/s. Współczynnik przepuszczalności tlenu dla dwuwarstwy lipidowej z lipidów soczewki wyniósł 

51cm/s oraz dla POPC/CHOL (1:1) 53cm/s dla tej samej temperatury.  

Soczewka jest narządem beznaczyniowym a ciśnienie parcjalne tlenu w soczewce jest bardzo 

niskie i wynosi w zewnętrznych warstwach korowych przedniej i tylnej części soczewki odpowiednio  

3 mmHg i 9 mmHg (Siegfried et al., 2010). W środku jądra soczewki ciśnienie parcjalne osiąga wartość 

bliską 0 mmHg (McNulty et al., 2004). Mitochondria znajdujące się w zewnętrznej części soczewki 

(nabłonek i zewnętrzne warstwy korowe) odpowiedzialne są za konsumpcję około 90 % tlenu  

w obrębie soczewki oka (McNulty et al., 2004). Oprócz tego mechanizmu, utrzymującego niskie 

ciśnienie parcjalne tlenu, istnieją także pozamitochondrialne mechanizmy zużycia tlenu takie jak 

reakcje chemiczne z udziałem kwasu askorbinowego (Shui et al., 2009) i glutationu (Beebe et al., 

2011). Z przeprowadzonych badań wynika, że trzecim mechanizmem pozwalającym utrzymać niskie 

ciśnienie parcjalne tlenu w soczewce, jest wysoka zawartości cholesterolu w błonach plazmatycznych 

komórek włókienkowych (H7). Błony te posiadają współczynnik przepuszczalności dla tlenu 

nieznacznie niższy niż współczynnik przepuszczalności tlenu dla warstewki wody o tej samej grubości 

co błona (H7). Współczynnik przepuszczalności tlenu dla błon nasyconych cholesterolem jest trzy razy 

mniejszy niż czystej błony fosfolipidowej (H7). Dla błon komórek włókienkowych obserwuje się także 

istnienie dwuwarstw cholesterolowych (Widomska et al., 2017), dla których współczynnik 

przepuszczalności tlenu jest jeszcze mniejszy. Tlen musi przedyfundować przez tysiące błon 

komórkowych i nawet niewielka różnica ciśnienia parcjalnego wytworzona na pojedynczej błonie 

może przyczynić się do gradientu ciśnienia od powierzchni do środka soczewki.  

http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Justyna-Widomska-Milanowska/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Marija-Raguz/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Witold-K-Subczynski/
http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Biochimica-et-Biophysica-Acta---Biomembranes/
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H4 Witold K. Subczyński, Anna Wiśniewska, Justyna Widomska, 2010, Location of macular 

xanthophylls in the most vulnerable regions of photoreceptor outer-segment membranes. Archives of 

Biochemistry and Biophysics, vol. 504 nr 1, s. 61-66 

 

Cholesterol silnie oddziałuje z nasyconymi łańcuchami alkilowymi lipidów i to oddziaływanie 

powoduje powstawanie lateralnie wydzielonych domen w układach biologicznych zwanych tratwami 

(ang. lipid rafts). Zarówno cholesterol, jak i karetonoidy są to sztywne cząsteczki co sprawia, że nie 

lokalizują się one obok siebie w błonie lipidowej. Socaciu i in. wykazali (Socaciu et al., 2000), iż 

karotenoidy słabo rozpuszczają się w błonach lipidowych z cholesterolem, w dużo mniejszym stopniu 

niż w tych samych błonach bez dodatku cholesterolu. W celu sprawdzenia, czy tylko ksantofile 

makularne lokalizują się wybiórczo w domenie wzbogaconej w lipidy nienasycone podatnej na 

peroksydację, wykonałam pomiary rozdziału karotenoidów pomiędzy dwie domeny, domenę bogatą w 

cholesterol i lipidy nasycone oraz domenę wzbogaconą w lipidy nienasycone. Rozdziału dokonałam 

metodą ekstrakcji w zimnym Tritonie X-100. Metoda ta pozwala na wyizolowanie frakcji 

nierozpuszczalnej w Tritonie DRM (ang. detergent resistant membranes) i frakcji rozpuszczalnej w 

Tritonie DSM (ang. detergent soluble membranes). Obiektem moich badań były wielowarstwowe 

liposomy, które zostały przygotowane z mieszaniny tworzącej tratwy, z fosfatydylocholiny oleinowej 

(DOPC), nasyconej sfingomieliny pochodzącej z żółtka jaj (SM) oraz cholesterolu w proporcjach 

molowych 1:1:1. Błony lipidowe zawierały dodatek luteiny, zeaksantyny (karotenoidy z dwoma 

grupami hydroksylowymi), -karotenu (karotenoid bez grup hydroksylowych) oraz -kryptoksantyny 

(karotenoid z jedną grupą hydroksylową). Przeprowadzone rozdziały (H4, Fig.1 A) wskazują na 

nierównomierny rozdział karotenoidów pomiędzy frakcje DSM  

i DRM. Karotenoidy akumulują się wybiórczo we frakcjach DSM, a są wypierane z frakcji 

nierozpuszczalnych w detergencie (DRM) i bogatych w cholesterol oraz sfingomielinę (H4, Fig.1 A).  

W przypadku wszystkich karotenoidów stężenie barwnika przeliczone na ilość lipidów całkowitych  

w domenie DSM jest wyższe, przy czym rozdział jest bardziej nierównomierny w przypadku ksantofili 

niż -karotenu. Ksantofile w większym stężeniu zlokalizowane są w domenie bogatej w lipidy 

nienasycone. Stężenie zeaksantyny w DSM przeliczone na ilość lipidów było 9.6 razy wyższe niż we 

frakcji DRM. Stężenia te dla luteiny i -kryptoksantyny były podobne i wyniosły 7.5 natomiast stężenie 

-karotenu przeliczone na ilość lipidów było tylko 2.5 razy wyższe w frakcji DSM niż we frakcji DRM 

(H4). Ta wybiórcza akumulacja lipofilnych antyoksydantów w środowisku podatnym na peroksydację 

służy ochronie lipidów przed uszkodzeniami spowodowanymi stresem oksydacyjnym. 

http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Witold-K-Subczynski/
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H1 Justyna Widomska, Renata Welc, Wiesław I. Gruszecki, 2019, The effect of carotenoids on the 

concentration of singlet oxygen in lipid membranes, Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 

vol. 1861 nr 4, s. 845-85. 

Jak wskazują wyniki badań (H4) rozdziałów różnego rodzaju karotenoidów (polarnych  

i niepolarnych) pomiędzy dwie domeny, domenę bogatą w cholesterol i lipidy nasycone oraz domenę 

wzbogaconą w lipidy nienasycone to właśnie ksantofile a nie -karoten w większej ilości lokalizują się 

w domenie podatnej na peroksydacje lipidów. W celu potwierdzenia istotnej roli akumulacji ksantofili 

makularnych w obszarach błony bogatej w lipidy nienasycone przeprowadziłam badania z 

wykorzystaniem znacznika fluorescencyjnego tlenu singletowego SOS (ang. singlet oxygen sensor 

green reagent) czułego na obecność tlen singletowy. Tlen w stanie singletowym jest bardzo reaktywny 

i może prowadzić do degradacji błon na poziomie molekularnym. Tlen ten w układach biologicznych 

powstaje w obecności światła i fotouczulacza. Siatkówka, w tym także warstwa receptorowa jest 

miejscem, w którym może dochodzić do generacji tlenu singletowego z uwagi na: stałą ekspozycję na 

światło, intensywny metabolizm tlenowy oraz obecność potencjalnych fotouczulaczy. Ponadto, błony 

komórkowe fotoreceptorów zawierają bardzo dużo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w 

szczególności kwasu dekozaheksaenowego (DHA), co sprawia, że struktura ta jest podatna na 

peroksydację. W przeprowadzonych badaniach (H1) wykorzystałam liposomy jednowarstwowe 

modyfikowane karotenoidami oraz cholesterolem. W badaniach posłużyłam się kilkoma modelami 

błon lipidowych. Były to nasycona dimirystynowa fosfatydylocholina (DMPC), fosfatydylocholina z 

żółtka jaja (EYPC) oraz wielonienasycony galaktolipid digalaktozylodiacylogliceryna (DGDG). Generację 

tlenu singletowego przeprowadzałam w zawiesinie liposomów przy użyciu fotouczulacza błękitu 

toluidynowego. W badaniach mierzyłam czasowy wzrost intensywności fluorescencji sondy 

molekularnej SOS zlokalizowanej w dwuwarstwie lipidowej (H1, Fig.1) wrażliwej na obecność tlenu 

singletowego. Mierzone kinetyki fluorescencji różniły się w zależności od środowiska lipidowego w 

jakim znajdował się znacznik SOS (H1, Fig.6), w zależności od rodzaju modyfikatora błonowego i w 

zależności od antyoksydanta obecnego w fazie lipidowej. Moje badania pokazały, że -karoten i 

zeaksantyna zmniejszały stężenie tlenu singletowego w błonach lipidowych utworzonych z 

nienasyconych lipidów EYPC oraz DGDG. Podobny efekt, nieco słabszy był obserwowany dla 

cholesterolu. 

Należy podkreślić, że stałe gaszenia tlenu singletowego dla tych dwóch barwników 

karotenoidowych (-karotenu oraz zeaksantyny) są podobne w rozpuszczalnikach organicznych, co 

wynika z tej samej długości łańcucha wiązań sprzężonych (Edge and Truscott, 1999). Karotenoidy 

wygaszają tlen singletowy poprzez dwa mechanizmy: na drodze fizycznej, pobierając energię 

wzbudzenia lub na drodze chemicznej wchodząc w reakcję chemiczną z cząsteczką tlenu singletowego. 

http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Justyna-Widomska-Milanowska/
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Zeaksantyna jest hydrofobowym antyoksydantem, wygaszającym tlen singletowy przede wszystkim na 

drodze mechanizmu fizycznego. W badaniach porównałam stabilność chemiczną barwników. W tym 

celu porównałam widma absorpcyjne karotenoidów przed generacją tlenu singletowego i 800 s od 

wytworzenia tlenu singletowego w środowisku lipidowym. Otrzymane wyniki wskazywały, że pula -

karotenu zmniejszyła się o 70 %, podczas gdy w tym samym czasie pula zeaksantyny zmniejszyła się o 

18 % (H1, rys. 8). -karoten w środowisku lipidowym podatnym na peroksydację charakteryzuje się 

mniejszą stabilnością chemiczną niż zeaksantyna. Na podstawie powyższych badań można stwierdzić, 

że zarówno karotenoid bez grup -OH (-karoten) oraz karotenoid z dwiema grupami -OH 

(zeaksantyna) efektywnie wygaszają tlen singletowy w środowisku nienasyconych  

i wielonienasyconych lipidów. Stabilność chemiczna dwóch badanych karotenoidów w środowisku 

podatnym na peroksydację jest inna. -karoten jest „zużywającym się” antyoksydantem błonowym. 

Cząsteczka ta ulega rozkładowi w procesie neutralizacji wolnych rodników i reaktywnych form tlenu. 

Zeaksantyna wykazuje się większą stabilnością w środowisku podatnym na peroksydację. 

 

H5 Justyna Widomska, Anna Kostecka-Gugała, Dariusz Latowski, Wiesław I. Gruszecki,  Kazimierz 
Strzałka, 2009, Calorimetric studies of the effect of cis-carotenoids on the thermotropic phase behavior 
of phosphatidylcholine bilayers. Biophysical Chemistry, vol. 140 nr 1/3, s. 108-114 
 
H6 Justyna Widomska, Witold K. Subczyński, 2008, Transmembrane localization of cis-isomers of 

zeaxanthin in the host dimyristoylphosphatidylcholine bilayer membrane. Biochimica et Biophysica 

Acta - Biomembranes, vol. 1778 nr 1, s. 10-19 

 
Orientacja, lokalizacja i organizacja molekularna karotenoidów w błonach lipidowych zarówno 

w błonach zewnętrznych segmentów fotoreceptorów oraz błonach aksonów fotoreceptorów ma 

istotne znacznie w realizacji ich funkcji ochronnych w tych układach biologicznych. Obecność dwóch 

grup -OH na końcach cząsteczki, jest czynnikiem odróżniającym ksantofile makularne od innych 

karotenoidów występujących w dużym stężeniu w osoczu ale nieobecnych w plamce żółtej oka 

(Widomska et al., 2016; Widomska and Subczynski, 2014). Istnieje wiele badań wskazujących na silne 

odziaływanie karotenoidów dwupolarnych na strukturę i dynamikę błon lipidowych, pod wieloma 

względami podobne do działania cholesterolu. Wszystkie te badania dotyczą wpływu karotenoidów  

w formie all-trans na właściwości fizykochemiczne modelowych błon lipidowych. Oprócz zeaksantyny 

all-trans, luteiny all-trans i meso-zeaksantyny, z siatkówki oka wyizolowane zostały także izomery 

geometryczne cis tych ksantofili makularnych (Khachik et al., 1997). Publikacje (H5) oraz (H6) 

uzupełniają wiedzę na temat w jaki sposób ksantofile w formie cis modyfikują właściwości fizyczne 

błon lipidowych. Badania oddziaływania izomerów geometrycznych zeaksantyny w formach all-trans, 
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9-cis, 13-cis z fosfatydylocholinami przeprowadziłam dla układów wielowarstwowych liposomów 

utworzonych z dimirystynowej fosfatydylocholiny (DMPC) oraz palmitynowej fosfatydylocholiny 

(DPPC). Do przeprowadzonych badań wykorzystałam technikę EPR (H6) oraz skaningowej kalorymetrii 

różnicowej (DSC) (H5). Z widm EPR znacznika spinowego 14-PC (nitroksylowa pochodna 

fosfatydylocholiny) zlokalizowanego we wnętrzu błony lipidowej wyznaczyłam zmiany parametru 

uporządkowania, płynności, hydrofobowości błony oraz zmiany parametru transportu tlenu wywołane 

dodatkiem izomerów zeaksantyny w stężeniu 10% mol. Porządkujący efekt łańcuchów alkilowych 

poprzez modyfikatory błon takie jak izomery cis jest silniejszy niż w przypadku izomerów all-trans, co 

wskazuje na transmembranową orientację obydwu izomerów cis w dwuwarstwie lipidowej DMPC (H6, 

Rys.5). Izomery cis zeakasantyny także silniej wpływają na ruchliwość rotacyjną fragmentu 

nitroksylowego znacznika 14-PC niż forma all-trans. Podobnie zmniejszenie transportu tlenu 

(parametru, który jest wprost proporcjonalny do iloczynu lokalnego stężenia tlenu  

i współczynnika dyfuzji w otoczeniu wolnorodnikowego fragmentu znacznika spinowego 14-PC) jest 

większe w przypadku izomerów cis niż all-trans (H6, Rys.4), co także świadczy  

o orientacji wertykalnej względem płaszczyzny błony. Izomery cis zmniejszają parametr transport tlenu 

we wnętrzu błony lipidowej: o 47% izomer 13-cis, o 27% izomer 9-cis, podczas gdy izomer all-trans 

zmniejsza ten parametr o 11%. Poprzez pomiar parametru widmowego EPR zależnego od polarności 

środowiska (składowej „z” tensora oddziaływania nadsubtelnego (H5. Fig.7)) pokazałam, że 

zeaksantyna znacznie zwiększa hydrofobowość we wnętrzu błony a efekt pochodzący od izomerów cis 

jest silniejszy niż w przypadku izomerów all-trans. 

Główne przejście fazowe błony lipidowej jest bardzo czułym wskaźnikiem zaburzeń 

strukturalnych błon lipidowych, spowodowanych nawet niewielkim dodatkiem modyfikatorów 

błonowych. W badaniach posłużyłam się metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) (H5). Dla 

czystych dwuwarstw lipidowych DMPC oraz dla DPPC bez dodatku modyfikatora obserwuje się 

odwracalne i wysoce kooperatywne główne przejście fazowe w temperaturach odpowiednio: 24C 

oraz 42C. Wszystkie izomery geometryczne zeaksantyny w stężeniach 1% mol w błonach DMPC oraz 

DPPC dosyć znacznie obniżają temperaturę głównego przejścia fazowego (H5, Fig.2 i 3). Wpływ 

izomerów geometrycznych zeaksantyny jest silniejszy dla błon o mniejszej grubości dwuwarstwy 

(DMPC) niż dla błon o większej grubości dwuwarstwy lipidowej (DPPC). Wbudowanie do błony 

zeaksantyny całkowicie trans przesuwa temperaturę głównego przejścia fazowego błony lipidowej w 

stronę niskich temperatur o 2.5°C (H5, Fig.2), podczas gdy cis-zeaksantyna przesuwa główną 

temperaturę przejścia fazowego o około 1.5°C (H5, Fig.2). Wbudowanie zeaksantyny do modelowych 

błon powoduje także poszerzenie piku głównego przejścia fazowego na termogramie, co związane jest 

ze spadkiem kooperatywności tej przemiany (H5, Fig.2 i 3). Wbudowanie zeaksantyny do dwuwarstwy 
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lipidowej przesuwa również temperaturę przedprzejścia fazowego w stronę niższych temperatur (H5). 

Podprzejście wykazuje dużą wrażliwość na zmiany w uwodnieniu błony. Związki, które mają zdolność 

do zaburzania organizacji głów polarnych, a takimi są cząsteczki zeaksantyny, obniżają temperaturę 

przedprzejścia (przejścia z fazy żelu do pofałdowanej fazy żelowej) i powodują jej zanikanie, co jest 

obserwowane  dla wyższych stężeń barwnika. Podobnie, zmniejszenie hydrofobowości błony lipidowej 

w obrębie głów polarnych jest widoczne podczas badan metodą EPR. 

Niepolarny karotenoid (β-karoten) nie ma dobrze zdefiniowanej orientacji w błonie (Krinsky et 

al., 2004).w porównaniu z dwupolarnymi karotenoidami (zeaksantyną i luteiną), które wbudowują się 

w poprzek błony (Grudzinski et al., 2017). W związku z tym wpływ izomerów geometrycznych  

β-karotenu na właściwości fizyczne membrany jest zaniedbywalny (H5). Może na to wpływać także 

niska rozpuszczalności β-karotenu w dwuwarstwach lipidowych. Z wykorzystaniem metody 

spektroskopii UV-Vis można obliczyć stopień inkorporacji karotenoidów do błon lipidowych.  

Z przeprowadzonych przeze mnie obliczeń wynika, iż karotenoidy polarne (zeaksantyna) w stężeniu 

0.15% molowych prawie całkowicie rozpuszczają się w matrycy lipidowej błony DMPC (97% cząsteczek 

wbudowuje się do błony), podczas gdy karotenoid niepolarny β-karoten wykazuje niższy stopień 

inkorporacji (83% cząsteczek wbudowuje się do błony). Dobra rozpuszczalność ksantofili makularnych 

w matrycy lipidowej, transmemebranowa orientacja możliwa dzięki obecności dwóch grup -OH oraz 

ich silne oddziaływanie na strukturę błon lipidowych może być czynnikiem decydującym o ich 

wybiórczej akumulacji w siatkówce oka. 

 

H2 Justyna Widomska, Witold K. Subczyński, 2019, Mechanisms enhancing the protective 

functions of macular xanthophylls in the retina during oxidative stress. Experimental Eye Research, vol. 

178, s. 238-246 

Zaburzenie komórkowej równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej w kierunku reakcji 

utleniania jest jedną z głównych przyczyn prowadzących do degradacji siatkówki. Jak już wyżej 

wspomniano czynnikami, które powodują, iż siatkówka jest miejscem bardzo podatnym na stres 

oksydacyjny są: intensywny metabolizm tlenowy, ekspozycja na światło, duża zawartość 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz obecność fotouczulaczy. W pracy przeglądowej (H2) 

opartej o własne badania i badania, w których brałam współudział zwracam uwagę na mechanizmy 

wzmacniające ochronny potencjał ksantofili makularnych w stosunku do błon lipidowych siatkówki. 

Pierwszym z tych mechanizmów jest lokalizacja barwników w warstwie przedreceptorowej, gdzie 

ksantofile pełnią rolę filtra światła krótkofalowego czyli takiego, które mogłoby wzbudzić potencjalne 

fotouczulacze obecne w warstwie receptorowej i w nabłonku barwnikowym siatkówki (RPE). Drugim 

mechanizmem wzmacniającym antyoksydacyjny potencjał ksantofili jest transmembranowa orientacja 

http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Justyna-Widomska-Milanowska/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Witold-K-Subczynski/
http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Experimental-Eye-Research/
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tych karotenoidów (H6) i dobra rozpuszczalność w błonach. Trzecim mechanizmem jest lokalizacja 

tych ksantofili w obszarze bogatym w wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Ponieważ istotną różnicą 

między zeaksantyną a -karotenem jest jej stabilność w błonach podatnych na peroksydację (H1) oraz 

jej dobra rozpuszczalność w błonach, czynniki ten wydają się być istotne przy wyborze w procesie 

ewolucji właśnie zeaksantyny i luteiny na barwniki plamki żółtej a nie np. -karotenu. 

Działanie antyoksydacyjne karotenoidów zachodzi poprzez mechanizmy fizyczne lub 

chemiczne. Mechanizmami fizycznymi są wygaszanie tlenu singletowego oraz trypletowych stanów 

fotouczulacza wskutek transferu energii. Mechanizmem fizycznym jest także pochłanianie światła  

z zakresu niebieskiego w warstwie Henlego. Aby karotenoidy działały poprzez mechanizmy fizyczne 

musi być zachowana struktura cząsteczki karotenoidu. Z drugiej strony karotenoidy są podatne na 

utlenianie ponieważ w ich strukturze występuje duża liczba wiązań podwójnych. Ponieważ wymiana 

uszkodzonych cząsteczek karotenoidów w siatkówce jest wolnym procesem, trwającym do kilku 

tygodni (Landrum et al., 1997). Wydaje się zatem uzasadnione poszukiwanie mechanizmów 

regenerujących, egzogenicznych, dzięki którym utlenianie karotenoidów w błonach siatkówki może 

zostać zmniejszone. Takim mechanizmem ochronnym może być współdziałanie karotenoidów  

i lipidowych znaczników spinowych (H2). 

W badaniach obserwowano najefektywniejszą ochronę zeaksantyny w przypadku znacznika 

spinowego 16-PC (dla którego wolnorodnikowy fragment przyczepiony jest do 16 atomu węgla w 

łańcuchu węglowodorowym) i w środowisku lipidów wielonienasyconych w obecności tlenu 

singletowego (H2, Rys.8). Jeśli porówna się ochronne działanie znacznika 16-PC z naturalnie 

występującym antyoksydantem hydrofobowym witaminą E, to efekt ochronny witaminy E w stosunku 

do zeaksantyny jest około dwa razy mniejszy niż znacznika spinowego 16-PC (H2 Rys.7B).  

 

H3 Witold K. Subczyński, Anna Wiśniewska-Becker, Justyna Widomska, 2012. Can macular 

xanthophylls replace cholesterol in formation of the liquid-ordered phase in lipid-bilayer membranes? 

Acta Biochimica Polonica, vol. 59 nr 1, s. 109-114 

 

W obecności cholesterolu, dwuwarstwa lipidowa może znaleźć się w fazie lamelarnej, zwanej 

fazą płynną uporządkowaną (ang. liquid ordered phase), która charakteryzuje się cechami pośrednimi 

pomiędzy fazą żelu a fazą ciekłokrystaliczną. Błona lipidowa komórek włókienkowych soczewki jest 

fazą płynną uporządkowaną (H7). Faza płynna uporządkowana wykazuje zarówno dużą ruchliwość 

lateralną i rotacyjną, zbliżoną do fazy nieuporządkowanej ale mimo to porządek konformacyjny jest 

podobny jak w fazie żelu, gdzie łańcuchy alkilowe są rozciągnięte i uporządkowane. Faza płynna 

http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Witold-K-Subczynski/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Anna-Wisniewska-Becker/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Justyna-Widomska-Milanowska/
http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Acta-Biochimica-Polonica/
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uporządkowana oraz faza ciekłokrystaliczna mogą współistnieć w układach dwuskładnikowych 

(fosfolipid/cholestrol) a także w błonach biologicznych. Cholesterol w stężeniu powyżej 5% molowych 

do 25% mol w modelowych błonach lipidowych (DMPC/cholestrol) w temperaturze powyżej głównego 

przejścia fazowego tworzy współistniejące fazy: fazę ciekłokrystaliczną i fazę płynna uporządkowaną. 

Posługując się metodą DOT (ang. Discrimination by Oxygen Transport) (Subczynski et al., 2007) można 

rozróżnić nawet niewielkie różnice w upakowaniu łańcuchów alkilowych w dwóch różnych domenach 

(H3). Przeprowadzone przeze mnie badania wskazują, że w przeciwieństwie do cholesterolu ksantofile 

makularne nie tworzą dwóch współistniejących faz powyżej głównego przejścia fazowego. Badana 

przeze mnie błona lipidowa DMPC w temperaturze powyżej głównego przejścia fazowego w obecności 

ksantofili w stężeniach molowych 5%, 10% oraz 20 % (H3) staje się błoną homogenną, bez separacji faz 

i jest błoną podobną do błony w fazie płynnej uporządkowanej. Obliczone wartości parametru 

transportu tlenu są niższe w błonach DMPC z dodatkiem luteiny i zeaksantyny niż w czystej błonie  

z DMPC (H3). W badaniach z wykorzystaniem metody DOT wykazałam brak dwóch współistniejących 

faz w membranach DMPC oraz DPPC w temperaturach powyżej głównego przejścia fazowego (h3). 

Oznacza to, iż obydwa modyfikatory błonowe wymuszają inną organizację lateralną błony  

w dwuskładnikowej strukturze lipidowej (fosfolipid/cholesterol oraz fosfolipidy/ksantofil). Obecnie 

przyjmuje się, że błony biologiczne są strukturami heterogennymi złożonymi z dwóch faz: fazy płynnej 

uporządkowanej, w której występuje cholesterol i sfingolipidy oraz fazy ciekłokrystalicznej utworzonej 

przez glycerofosfolipidy, posiadające zarówno nasycone i nienasycone łańcuchy alkilowe. Cholesterol 

jest odpowiedzialny za segregację lipidów i tworzenie domen. Z przeprowadzonych badań (H3) 

wynika, że ksantofile plamki żółtej mogą zastąpić cholesterol w tworzeniu fazy płynnej 

uporządkowanej, ale nie zastępują go w tworzeniu domen. 

 

Podsumowanie 

 

W niniejszym autoreferacie przedstawiłam cykl badań dotyczący oddziaływań dwóch 

modyfikatorów na strukturę i dynamikę błon lipidowych: cholesterolu oraz ksantofili w układach 

modelowych. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań to: 

 cholesterol w błonach lipidowych utworzonych z lipidów soczewki oka (H8, H7) powoduje 

wytworzenie bariery przepuszczalności dla tlenu zlokalizowanej przy powierzchni błony aż do 

granicy grupy steroidowej i łańcucha węglowodorowego cholesterolu, powodując, że 

współczynnik przepuszczalności tlenu dla dwuwarstwy lipidowej jest trzykrotnie mniejszy niż 

dla błony modelowej bez cholesterolu (H7); 
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 duże stężenie cholesterolu w modelowych błonach lipidowych utworzonych z lipidów 

soczewki oka odpowiedzialne jest za „prostokątny” kształt profili hydrofobowości  

w poprzek błony, charakteryzujący się silnym wzrostem hydrofobowości na granicy grupy 

steroidowej i łańcucha węglowodorowego cholesterolu (H8); 

 badanie lipidowych błon pochodzących z soczewek zwierząt oraz lipidowych dwuwarstw 

modelowych CHOL/POPC (1:1) daje podobne charakterystyki właściwości fizycznych błon; za 

te unikalne właściwości odpowiedzialny jest cholesterol w wysokim stężeniu (H8); 

 ksantofile nie zastępują cholesterolu w tworzeniu struktury domenowej w błonie lipidowej 

(H3); 

 w błonach lipidowych w fazie ciekłokrystalicznej ksantofile w wysokich stężeniach indukują 

powstanie fazy o podobnych właściwościach do fazy płynnej uporządkowanej (H3); 

 karotenoidy polarne (ksantofile makularne i -kryptoksantyna) efektywnie wypierane są  

z domen lipidowych bogatych w cholesterol i lokalizują się w domenach bogatych w lipidy 

nienasycone (H4), -karoten rozkłada się w mniej zróżnicowany sposób pomiędzy frakcje DSM 

i DRM; 

 w przeciwieństwie do -karotenu zeaksantyna w środowisku lipidowym podanym na 

peroksydację wykazuje większą stabilność chemiczną (H1); 

 ochrona ksantofili przed degradacją przez znacznik spinowy lipidowy powinna wzmocnić 

pozytywne działanie ksantofili w siatkówce na drodze mechanizmów fizycznych (H2). 

 

Możliwości ewentualnego wykorzystania uzyskanych wyników 

CHOLESTEROL 

 Cholesterol z diety nie wpływa na stężenie cholesterolu w soczewce oka, gdyż jest on 

syntetyzowany w nabłonku i w zewnętrznej korze soczewki. Duże stężenie cholesterolu  

w błonach komórek włókienkowych jest korzystne szczególnie dla centralnej części soczewki. 

Powoduje ono, że właściwości fizyczne błony są stałe, niezależne od zmian składu lipidowego 

błony (H8), który to skład lipidowy zmienia się wraz z wiekiem. Dodatkowo błony te 

wytwarzają barierę na przenikanie tlenu, zlokalizowaną w pobliżu powierzchni membrany  

w regionie głów polarnych (H7, H8). Czynniki te powinny pomóc w zmniejszeniu peroksydacji 

lipidów i powstawaniu wolnych rodników w soczewce, zwłaszcza w centrum soczewki,  

i utrzymać przezroczystość soczewki w starszym wieku. 

 Duże stężenie cholesterolu w błonach komórek włókienkowych wydaje się być konieczne dla 

tych błon i powinno ułatwiać utrzymanie homeostazy (H8). O czym świadczą następujące 
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fakty: (1) błony lipidowe komórek włókienkowatych pochodzących z soczewek z zaćmą 

charakteryzują się mniejszym stosunkiem molowym cholesterol/fosfolipidy niż błony 

utworzone z lipidów pochodzących z przezroczystych soczewek (Jacob et al., 2001; Mainali et 

al., 2017); (2) wiele chorób z wrodzonym defektem ścieżki syntezy cholesterolu powoduje 

różnego rodzaju dysfunkcje, w tym zaćmę (Cotlier and Rice, 1971; Cruysberg et al., 1991; 

Wilker et al., 2010); (3) leki obniżające poziom cholesterolu, które blokują szlak syntezy 

cholesterolu, mają właściwości kataraktogenne, co wykazano w badaniach na zwierzętach 

(Gerson et al., 1990; Pyrah et al., 2001); (4) niektóre badania naukowe wykazały także 

kataraktogenne właściwości satyny (leku obniżającego poziom cholesterolu) u ludzi (Klein et 

al., 2006; Lai et al., 2013; Leuschen et al., 2013). Wszystkie te fakty wskazują, że zaburzenia  

w syntezie cholesterolu, mogą powodować niekorzystne konsekwencje w strukturze błony 

lipidowej komórek włókienkowych soczewki i zaburzać ich homeostazę. Moje badania (H7, 

H8), wraz z innymi badaniami, dotyczące  wpływu cholesterolu w dużych stężeniach na 

dynamikę i strukturę błon lipidowych powinny ułatwić odpowiedź na pytanie: czy wysoki 

poziom cholesterolu jest korzystny dla utrzymania homeostazy soczewki? 

 

KSANTOFILE MAKULARNE 

 Ksantofile makularne nie są rozmieszczone równomiernie w siatkówce oka. Obserwuje się 

odmienną dystrybucje tych barwników w obszarze plamki żółtej. W części centralnej plamki 

żółtej stosunek molowy zeaksantyny do luteiny wynosi 2.4:1 w porównaniu z obszarem 

peryferyjnym plamki żółtej gdzie dominuje luteina (stosunek molowy zeaksantyny do luteiny 

wynosi 1:2 (Nolan et al., 2016)). Dodatkowo, siatkówka zwiększa pulę zeaksantyny poprzez 

izomeryzację luteiny do meso-zeaksantyny. Ta selektywna akumulacja właśnie zeaksantyny, 

mimo licznych badań w centrum plamki żółtej nie jest do końca poznana. Na uwagę zasługuje 

jeszcze jeden fakt, iż stężenie zeaksantyny we krwi jest bardzo małe, w porównaniu do stężeń 

innych karotenoidów, a nawet w porównaniu do luteiny, która jest obecna w siatkówce oka. 

Stosunek molowy zeaksantyna/luteina w diecie człowieka wynosi 1:7, w osoczu krwi ludzkiej 

ten stosunek wynosi 1:4, w centralnej części plamki żółtej wzrasta do 2.4:1 (Widomska et al., 

2016). Należy przypuszczać, że to budowa chemiczna zeaksantyny, jej wpływ na strukturę  

i dynamikę błony (H3, H5, H6), transmembranowa orientacja (H6) oraz stabilność chemiczna 

(H1) a także dobra rozpuszczalność w matrycy lipidowej decydują o tym, że to właśnie ten 

karotenoid jest wybiórczo akumulowany w centralnej części siatkówki. Odżywianie odgrywa 

ważną rolę w zachowaniu zdrowia plamki żółtej, zmniejszając ryzyko jej zwyrodnienia.  

W diecie znajduje się więcej luteiny niż zeaksantyny. Podobnie jest w suplementach diety, 
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gdzie zawartość luteiny w suplementach mieści się w granicach od 0.25 do 20 mg, natomiast 

zeaksantyny od 0.02 do 0.50 mg w 1 dawce (Hamulka and Nogal, 2008). Należałby się 

zastanowić, czy odwrócenie tych proporcji w diecie bogatej w ksantofile na korzyść badanej 

przeze mnie zeaksantyny i w suplementach diety nie zmniejszałoby znacznie ryzyka 

zwyrodnienia plamki żółtej (AMD). 

 Wykorzystywane przez mnie w badaniach (H2, H8, H6) lipidowe znaczniki spinowe są 

antyoksydantami błonowymi. Ponadto są tanie, nietoksyczne, łatwo przenikają do wnętrza 

komórek i do błon lipidowych. Teoretycznie mogłyby być wykorzystane do ochrony ksantofili 

makularnych np. podczas operacji lub zabiegów laserowych, tak aby ksantofile makularne 

mogły działać w siatkówce poprzez ochronne mechanizmy fizyczne, co wymaga zachowania 

struktury cząsteczki (H2). 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych  

Miarą moich osiągnięć naukowych może być liczba publikacji, w których byłam autorką lub 

współautorką. Do dnia dzisiejszego opublikowałam w sumie 34 naukowe prace recenzowane.  

Z powyższych, 30 prace opublikowałam po doktoracie, z czego 20 publikacji opublikowałam  

w czasopismach znajdujących się na liście A MNiSW. Dodatkowo, brałam udział w 24 konferencjach 

naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Tabela 1 przedstawia kwantyfikowalne 

zestawienie moich osiągnięć naukowych obejmujących wskaźnik IF oraz punktację MNiSW. Dokładny 

spis publikacji, wraz z określonym wkładem w powstanie każdej pracy, został zamieszczony  

w załączniku 4. Tabela 2. przedstawia zestawienie cytowań moich prac według Web of ScienceTM Core 

Collection oraz Scopus w kwietniu 2019 r. 

Tabela 1. Zestawienie punktowanych publikacji dr Justyny Widomskiej 

Publikacja  Przed 
doktoratem 

Po 
doktoracie 

Razem IF z roku 
publikacji 

Punkty z  
MSWiN z roku 
publikacji 

Publikacje indeksowane w JCR 
Web of Science z listy A 
MNiSW  

4 20 24 72.709 539 

Publikacje w czasopismach 
recenzowanych z listy B 
MNiSW  

0 1 1 0 5 

Inne publikacje  0 1 1 0 0 

Rozdziały w monografiach   
w języku angielskim 

0 5 5 0 31 

Rozdziały w monografiach   
w języku polskim 

0 3 3 0 0 

Suma  4 30 34 0 575 
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Tabela 2. Cytowania prac dr Justyny Widomskiej 

Źródło danych Cytowania bez 
autocytowań 

Indeks H 

Web of Science 442 14 

Scopus 492 15 

 

Swoją pracę naukową rozpoczęłam w październiku 2001 r. prowadząc badania naukowe  

w ramach realizacji pracy magisterskiej w Zakładzie Biofizyki UMCS w Lublinie w grupie prof. Wiesława 

Gruszeckiego. Badania dotyczyły analizy organizacji monowarstw lipidowych zawierających formy 

izomeryczne barwnika karotenoidowego oraz organizacji form zagregowanych tego barwnika. 

Wówczas, w 2001 r., jako studentka V roku wygłosiłam swój pierwszy referat podczas IX Lubelskich 

Warsztatów Biofizycznych w Kazimierzu nad Wisłą. Badania, które rozpoczęłam jako studentka V roku 

Fizyki kontynuowałam w latach 2001 – 2005 w ramach studiów doktoranckich na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie. Na realizację pracy doktorskiej uzyskałam grant 

promotorski pt. „Organizacja izomerów zeaksantyny w błonach lipidowych w świetle badań 

strukturalnych i spektroskopowych” nr 2PO4A03527. W swojej rozprawie doktorskiej skupiłam się na 

analizie dwuskładnikowych warstw jednocząsteczkowych formowanych z lecytyny dwupalmitynowej 

oraz izomerów zeaksantyny. Obliczyłam powierzchnię przypadającą na jedną cząsteczkę molekuły 

danego izomeru geometrycznego zeaksantyny w monowarstwie lipidowej (Milanowska et al., 2003)). 

Ponadto obliczyłam energię aktywacji reakcji izomeryzacji formy all- trans do 13-cis indukowanej 

termicznie (Milanowska and Gruszecki, 2005). Z przeprowadzonych badań w ramach pracy doktorskiej 

wynikało, że zeaksantyna w konformacji cis mało efektywnie tworzy formy zagregowane w środowisku 

lipidowym w przeciwieństwie do konformacji całkowicie trans. Organizacja w błonie lipidowej 

izomerów zeaksantyny ma znaczenie wobec ich antyoksydacyjnych funkcji jakie pełnią te barwniki  

w błonach podatnych na peroksydację. Żeby cząsteczki te działały jako antyoksydanty błonowe muszą 

być one dobrze rozpuszczalne w matrycy lipidowej i muszą występować w formie monomerów.  

W 2003 r. we współpracy z Zakładem Biochemii Fizycznej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego wykonałam pomiary widm dichroizmu kołowego (CD) izomerów zeaksantyny 

rozpuszczonych w rozpuszczalnikach organicznych, które także potwierdziły łatwość agregacji 

izomerów all-trans oraz brak tworzenia agregatów w przypadku izomerów cis.  

We współpracy z mgr. Wojciechem Wołącewiczem opracowałam metodę fotoizomeryzacji 

zeaksantyny all-trans katalizowanej jodem oraz samodzielnie opracowałam metodę izolacji 

zeaksantyny z owoców Lycium Barbarum. Metoda izolacji zeaksantyny wykorzystywana jest nadal 

przez pracowników Zakładu Biofizyki UMCS w celu izolacji zeaksantyny z owoców Goij. W 2003 r. 

odbyłam miesięczny staż naukowy w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji. 
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Podczas tego stażu prowadziłam badania strukturalne z zastosowaniem technik dyfrakcji X oraz 

niskokątowego rozpraszania neutronów (SANS). Te metody eksperymentalne, wykorzystywane 

powszechnie w fizyce fazy skondensowanej, użyłam w celu wyznaczenia periodyczności sieci (grubość 

dwuwarstwy lipidowej wraz z przylegającą do niej warstwą wody) wielodwuwarstw lipidowych 

zorientowanych i modyfikowanych karotenoidami, osadzonych na stałym podłożu. Rozprawa 

doktorska pt. „Organizacja izomerów zeaksantyny w błonach lipidowych w świetle badań 

strukturalnych i spektroskopowych” została obroniona 26 września 2005 r.  

W okresie 2006-2007, już po obronie doktoratu, wyjechałam na staż podoktorski do 

Narodowego Biomedycznego Ośrodka Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (National 

Biomedical EPR Center), Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA. W ramach współpracy 

naukowej z prof. Witoldem K. Subczyńskim brałam udział w realizacji grantu finansowanego przez 

amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (NIH) „Lipid Rafts in Eye Lens: Discrimination by Pulse EPR”. 

Półtoraroczny staż w National Biomedical EPR Cenetr zaowocował bardo dobrym opanowaniem 

technik EPR, takich jak spektroskopia fali ciągłej (CW) oraz metoda odzysku nasycenia (SR). W czasie 

tego wyjazdu ukończyłam także kurs z technik EPR prowadzony przez pracowników National 

Biomedical EPR Cenetr. Umiejętność korzystania z metod impulsowego oraz klasycznego EPR 

pozwoliła mi na prowadzenie badań fizycznych parametrów błon utworzonych z lipidów komórek 

włókien soczewki. Współpracę naukową z prof. Witoldem K. Subczyńskim z Medical College of 

Wisconsin kontynuuję do chwili obecnej. Efektem tej współpracy jest szereg publikacji (16 publikacji) 

oraz rozdziałów w monografiach w języku angielskim (4 rozdziały) dotyczących błon lipidowych 

pochodzących z soczewek zwierząt i ludzkich oraz barwników karotenoidowych pochodzących  

z siatkówki oka. W ostatnim okresie nasza współpraca naukowa skupiona jest na badaniach domen 

cholesterolowych (ang. cholesterol bilayer domain). Domeny te tworzą się w błonach modelowych 

oraz błonach z ekstraktów lipidowych soczewki o stężeniu powyżej 50 % mol. Ruchliwość cholesterolu 

w cholesterolowej domenie jest porównywalna z ruchliwością cholesterolu w otaczającej ją 

dwuwarstwie nasyconej cholesterolem. Prawdopodobnie, obecność czystych domen 

cholesterolowych w błonach komórek włókienkowych soczewki zapewnia utrzymanie poziomu 

cholesterolu w otaczającej tą domenę dwuwarstwie lipidowej na stałym poziomie (Widomska et al., 

2017). Ostatnia nasza wspólna praca naukowa pt. “Why is very high cholesterol content positive for 

the eye lens but negative for other organs?” dotycząca wysokiego poziomu cholesterolu w soczewce 

oka, mózgu i płytkach miażdżycowych tętnic została złożona w kwietniu 2019 r. do recenzji, do 

specjalnego wydania pt. "Cholesterol and Nutrition" czasopisma Nutrients. 

Po powrocie ze stażu w National Biomedical EPR Center zostałam kierownikiem i jedynym 

wykonawcą projektu badawczego POLPOSTDOC III nr PBZ/MNISW/07/2006/01 pt.  „Specyficzność 

http://www.ftj.agh.edu.pl/doc/pl/dydfis/AOles/wmeffs.pdf
http://www.ftj.agh.edu.pl/doc/pl/dydfis/AOles/wmeffs.pdf
http://www.ftj.agh.edu.pl/doc/pl/dydfis/AOles/wmeffs.pdf
http://www.ftj.agh.edu.pl/doc/pl/dydfis/AOles/wmeffs.pdf
http://www.ftj.agh.edu.pl/doc/pl/dydfis/AOles/wmeffs.pdf
http://www.ftj.agh.edu.pl/doc/pl/dydfis/AOles/wmeffs.pdf
http://www.ftj.agh.edu.pl/doc/pl/dydfis/AOles/wmeffs.pdf
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karotenoidów polarnych jako składników fazy lipidowej błon fotoreceptorów siatkówki oka  

i chloroplastów” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt ten 

realizowałam w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematyka projektu była bezpośrednio związana z moim 

zainteresowaniami barwnikami karotenoidowymi. Zeaksantyna jest barwnikiem obecnym w błonach 

siatkówki oka człowieka ale także w błonach tylakoidów roślin. Zeaksantyna zarówno w błonach 

zewnętrznych segmentów fotoreceptorów, jak i w błonach tylakoidów roślin wyższych, lokalizuje się  

w błonie lipidowej, bogatej w wielonienasycone kwasy tłuszczowe i pełni funkcję antyoksydanta 

błonowego. W powyższym projekcie poprzez badania z wykorzystaniem błon lipidowych modelowych 

z dodatkiem różnego rodzaju karotenoidów starłam się wyjaśnić mechanizm wybiórczej akumulacji 

zeaksantyny w błonach podatnych na peroksydacje lipidów takich jak błony tylakoidów i błony 

zewnętrznych segmentów fotoreceptorów. Główne wnioski otrzymane z przeprowadzonych badań 

pokazują, iż (1) Zeaksantyna jako karotenoid dwupolarny zmniejsza parametr transportu tlenu 

zarówno dla dwuwarstw lipidowych (DMPC) jak i lipidów tworzących struktury heksagonalne i silniej 

oddziaływuje z lipidami błonowymi niż karotenoidy niepolarne. (2) Mechanizm ochronny błon 

lipidowych przed tlenem singletowym jest inny w przypadku zeaksantyny niż w przypadku 

karotenoidów niepolarnych. (3) Zeaksantyna wykazuje większą rozpuszczalność w błonach lipidowych 

nienasyconych niż karotenoidy niepolarne. Efektem omawianych badań były trzy publikacje 

opublikowane w indeksowanych w JCR czasopismach oraz trzy rozdziały w monografiach. Wyniki 

wynikającego z niniejszego projektu były także prezentowane na tematycznych konferencjach 

naukowych. 

W trakcie mojej obecnej pracy w Uniwersytecie Medycznego w Lublinie, od roku 2010 do 

chwili obecnej, nadal kontynuuję badania dotyczące wpływu cholesterolu i barwników 

karotenoidowych na dynamikę i strukturę błony. Oprócz współpracy z prof. Witoldem K, Subczyńskim 

z Medical College of Wisconsin współpracuję z grupą badawczą prof. Wiesława I. Gruszeckiego  

z Zakładu Biofizyki, Lublin, UMCS. W moich badaniach korzystam z tzw. olbrzymich liposomów 

jednowarstwowych GUV (ang. Giant Unilamellar Vesicles) oraz konfokalnej mikroskopii obrazowania 

czasów życie fluorescencji FLIM (ang. Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy) w celu określenia 

orientacji zeaksantyny i luteiny w modelowych błonach utworzonych z lipidów nienasyconych takich 

jak POPC. W ramach współpracy z dr hab. Agnieszka Nawrocką z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie 

prowadziłam w 2014 r. badania dotyczące zawartości barwników karotenoidowych w wybranych 

owocach, które mogłyby być alternatywnymi źródłami karotenoidów plamki żółtej wobec 

suplementów diety stosowanych przy zwyrodnieniu plamki. W roku 2012 otrzymałam finansowanie 

zadania badawczego młodych naukowców pt. „Wpływ błon biologicznych na rozpraszanie światła – 
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badania modelowe” i jako kierownik tego zadania badałam wpływ cholesterolu na rozpraszanie 

światła na wielowarstwach lipidowych naniesionych na podłoże kwarcowe. Od 2010 r., równolegle do 

swojego głównego kierunku badawczego, brałam udział w badaniach nad wpływem ołowiu na 

własności fizyczne tkanki kostnej. W tym celu wykonałam pomiary tkanki kostnej pochodzącej od 

szczurów poddanych ekspozycji na ołów, którym podawano octan ołowiu w wodzie pitnej.  

W badaniach korzystałam ze spektroskopii w podczerwieni FTIR (ang. Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy). Wyniki badań zostały opublikowane w Annals of Agricultural and Environmental 

Medicine w 2014 r. Technikę FTIR wykorzystałam także w badaniach filmu łzowego człowieka. Wyniki  

zostały zaprezentowane na konferencji krajowej w roku 2016. 

Moje dokonania naukowe spotkały się z uznaniem władz Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie, które przyznały mi następujące nagrody: Nagroda Rektora III stopnia z tytułu osiągnięć 

naukowych w 2010 r. oraz Nagroda Rektora II stopnia z tytułu osiągnięć naukowych w 2011 r. 

Podsumowując, sumaryczna liczba punktów MNiSW opisująca mój dorobek naukowy od 2003 r. wg 

listy czasopism punktowanych wynosi 544 pkt. (575 pkt. wraz z rozdziałami w monografiach  

w j. angielskim), z czego po doktoracie uzyskałam 470 punktów (501 pkt. wraz z rozdziałami  

w monografiach). Sumaryczny Impact Factor moich prac opublikowanych w czasopismach 

indeksowanych według bazy Web of ScienceTM Core Collection wynosi 72,709, z czego po doktoracie 

wynosi 60.311, wg wskaźnika IF z roku publikacji. Indeks Hirscha według bazy Web of ScienceTM Core 

Collection wynosi 14. Łączna liczba cytowań według bazy ScienceTM Core Collection (bez 

autocytowań) w kwietniu 2019 r. wyniosła 442 cytowań.  
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