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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej mgr Martyny Kaseli pod tytułem „Charakterystyka molekularna 

szczepów Staphylococcus aureus wyizolowanych od mieszkańców i pracowników domu 

pomocy społecznej dla osób starszych”  

 

Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty) jest patogenem oportunistycznym często 

kolonizującym górne drogi oddechowe, skórę, układ pokarmowy oraz okolice pochwy i odbytu. 

Gronkowiec złocisty jest częstym czynnikiem etiologicznym zakażeń u ludzi, a zakażenia te 

mogą mieć charakter zarówno niegroźnych infekcji miejscowych jak i gwałtownych 

toksykoinfekcji czy nawet ciężkich zakażeń ogólnoustrojowych. Szczególnie u osób starszych, 

ze względu na zaawansowany wiek, różne schorzenia, przyjmowanie wielu leków i wreszcie ze 

względu na dysfunkcję i osłabienie mechanizmów obronnych, przebieg infekcji S. aureus może 

być bardzo ciężki. Osoby starsze przebywające w domach pomocy społecznej (DPS) mogą być 

populacją szczególnie narażoną na kolonizację przez S. aureus, a nosicielstwo jest uważane za 

czynnik predysponujący do rozwoju infekcji endogennej. Kontakty mieszkańców i 

pracowników DPS mogą intensyfikować cyrkulację S. aureus w środowisku i sprzyjać 

transmisji tych drobnoustrojów między ludźmi. Szczególnym zagrożeniem dla osób starszych 

są szczepy metycylinooporne (MRSA) ze względu na ich lekooporność i wysoką wirulencję. 

Dlatego badania mające na celu określenie częstości kolonizacji S. aureus osób starszych 

znajdujących się w domach pomocy społecznej, a także pracowników tych placówek, są celowe 

i mogą mieć duże znaczenie epidemiczne. Tym bardziej, że w toku pracy Doktorantka oceniała 

również czynniki ryzyka predysponujące mieszkańców oraz pracowników DPS do kolonizacji 

S. aureus oraz wrażliwość wyizolowanych szczepów na leki przeciwdrobnoustrojowe. 

Doktorantka określiła także pokrewieństwo genetyczne wyizolowanych szczepów oraz 

przeprowadziła kompleksową charakterystykę molekularną szczepów MRSA uwzględniającą 

sekwencjonowanie MLST i detekcję genów kodujących czynniki wirulencji.  

Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska Pani mgr Martyny Kaseli została 

wykonana pod kierunkiem dwóch kopromotorów – Pani prof. dr hab. Anny Malm z 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Pani prof. dr hab. Bożeny Nowakowicz-Dębek z 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Praca doktorska jest przedstawiona jako spójny 
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tematycznie zbiór 5 opublikowanych artykułów naukowych o łącznej punktacji 270 i łącznym 

wskaźniku IF=7,640. Należy podkreślić, że we wszystkich pracach Doktorantka jest pierwszym 

autorem, a Jej udział w przygotowaniu tych publikacji, opierając się na oświadczeniach 

współautorów, był znaczący i wiodący. Publikacje wchodzące w skład zbioru to jedna praca 

przeglądowa opublikowana w Postępach Higieny i Medycyny Doświadczalnej (IF = 0,878, 

punktacja MEiN = 40) oraz 4 prace oryginalne, z których 3 zostały opublikowane w 

czasopismach naukowych, w tym w renomowanym czasopiśmie Pathogens o wskaźniku 

IF=3,018, a jedna praca jako rozdzial w monografii.  

Do oceny przedstawiono krótkie omówienie i podsumowanie przeprowadzonych badań, 

obejmujące wstęp (4 strony), cel pracy (1 strona), krótkie jednostronicowe omówienie każdej z 

prac (5 stron), dyskusję (4 strony), wnioski (2 strony), bibliografię (11 stron) oraz streszczenie 

w języku polskim i angielskim (5 stron). Opracowanie jest czytelnie napisane i pozwala na 

dobre zrozumienie planu i celu prowadzonych badań oraz uzyskanych wyników. Zdaniem 

recenzenta w tym podsumowaniu wyników zdecydowanie brakuje krótkiego rozdziału 

omawiającego metodykę badań i stosowane techniki. Także, w mojej ocenie, w podrozdziale 

zatytułowanym „Wnioski” przedstawiono w 11 punktach raczej poczynione w toku pracy 

obserwacje a nie wynikające z nich wnioski. Uważam, że w podsumowaniu tej części 

opracowania powinny być sformułowane, oprócz obserwacji, 2-3 wnioski końcowe. Do 

omówienia przeprowadzonych badań dołączono kopie opublikowanych prac będących 

podstawą rozprawy doktorskiej. W uzupełnieniu przedstawiono również wykaz pozostałych 

publikacji i monografii naukowych Doktorantki, spis naukowych konferencji 

międzynarodowych i krajowych, na których Doktorantka prezentowała swoje badania, zgodę 

Komisji Bioetycznej na prowadzenie omawianych badań oraz oświadczenia współautorów prac 

wchodzących w skład pracy doktorskiej odnośnie wkładu w powstanie publikacji.   

Pierwsza praca wchodząca w skład cyklu zatytułowana „Metody genetyczne stosowane 

w typowaniu epidemiologicznym Staphylococcus aureus” ma charakter przeglądowy i stanowi 

doskonałe wprowadzenie w metodologię prowadzonych badań. W pracy dokonano przeglądu 

najważniejszych metod genotypowych i porównano je pod kątem ich użyteczności w badaniach 

epidemiologicznych oraz ich ograniczeń. Szczegółowo opisano możliwości i ograniczenia 

trzech metod genotypowania wykorzystanych w badaniach własnych – typowanie oparte o 

sekwencje VNTR (technika MLVF),  analizę restrykcyjną chromosomowego DNA połączoną z 

elektroforezą pulsową (metoda PFGE) oraz sekwencjonowanie genów metabolizmu 

podstawowego (technika MLST). Podkreślono znaczenie prawidłowego doboru technik w 
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badaniach epidemiologicznych. Wskazano również na duży przyszłościowy potencjał 

stosowania technik genotypowania bazujących na sekwencjonowaniu materiału genetycznego.  

Kolejne 4 publikacje przedstawiają wyniki badań własnych. Oceny częstości kolonizacji 

i typu nosicielstwa S. aureus dokonywano pobierając wymazy z przedsionków nosa i z gardła 

czterokrotnie. Identyfikację S. aureus prowadzono z wykorzystaniem szybkich testów oraz 

systemu Vitek 2 Compact. Lekowrażliwość oceniano przy wykorzystaniu powyższego systemu 

oraz metodą krążkowo-dyfuzyjną. Obecność szczepów MRSA potwierdzano wykrywając gen 

mecA.  Pokrewieństwo genetyczne wszystkich szczepów S. aureus oceniano metodą MLVF, 

pokrewieństwo szczepów MRSA określano dodatkowo z wykorzystaniem metody PFGE. Dla 

określenia wariantów genetycznych MRSA stosowano metodę MLST wraz z typowaniem 

gronkowcowej kasety chromosomalnej SSCmec. W celu określenia wirulencji szczepów 

MRSA wykrywano geny kodujące toksyny.   

Celem pierwszej pracy oryginalnej było ustalenie poziomu różnorodności i 

pokrewieństwa genetycznego szczepów wyizolowanych z górnych dróg oddechowych (z 

przedsionków nosa i z gardła) mieszkańców i pracowników DPS. Wymazy były pobierane 

jednorazowo. Łącznie wyizolowano 66 szczepów S. aureus. Dla wszystkich izolatów 

przeprowadzono genotypowanie metodą MLVF i określono ich lekowrażliwość. Stwierdzono,  

że u 40,4% osób poddanych badaniu kolonizacja S. aureus  była w obu badanych miejscach 

anatomicznych. Genotypowanie wykazało dużą różnorodność genetyczną szczepów; 

zidentyfikowano 51 wariantów genetycznych zgrupowanych w 12 klastrów. U 31,6% osób 

skolonizowanych równocześnie w przedsionkach nosa i gardle wykazano obecność dwóch 

różnych wariantów S. aureus. Zaobserwowano dwukrotnie obecność takich samych wariantów 

genetycznych u dwóch różnych osób.  

W kolejnej pracy oryginalnej podjęto próbę identyfikacji czynników ryzyka 

predysponujących do nosicielstwa stałego lub przejściowego S. aureus, w tym szczepów 

MRSA, u mieszkańców i pracowników DPS. Analiza długoterminowa nosicielstwa u 

mieszkańców wskazała, że 34,5% z nich jest nosicielami stałymi a 34,5% jest nosicielani 

przejściowymi. U pracowników odsetek ten był nieco wyższy i wynosił odpowiednio 40,5 i 

43,2. Łącznie wyizolowano 242 szczepy S. aureus, z czego 19 stanowiły szczepy MRSA. 

Zaobserwowano znaczne wahania odsetka szczepów MRSA w ciągu roku. Analiza statystyczna 

wskazała, że osoby starsze w wieku powyżej 85 roku życia są obarczone istotnym ryzykiem 

nosicielstwa przejściowego S. aureus. Wśród osób starszych nie zidentyfikowano innych 

statystycznie istotnych czynników ryzyka nosicielstwa. Wśród pracowników DPS jedynym 
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czynnikiem istotnie predysponującym do przejściowego nosicielstwa jest brak 

antybiotykoterapii w trakcie trwania badania. Wykazano także dużą różnorodność genetyczną 

szczepów MSSA, lecz niską MRSA.       

W następnej pracy oryginalnej Doktorantka podjęła próbę weryfikacji roli pracowników 

DPS jako rezerwuaru szczepów MRSA. Kolonizację szczepami MRSA wykazano u 

pracowników pozostających w stałym kontakcie z pensjonariuszami  (pielęgniarki, opiekunki i 

fizjoterapeuci) oraz u pracowników mających umiarkowany kontakt z pacjentami. U 

pracowników mających bardzo rzadki kontakt z chorymi nie stwierdzono kolonizacji tymi 

szczepami. Zaobserwowano sezonowość kolonizacji pracowników przez szczepy MRSA.   

Celem kolejnej pracy oryginalnej była szczegółowa charakterystyka molekularna 

szczepów MRSA wyizolowanych w trakcie całego czasu trwania badania. Określono również 

pokrewieństwo genetyczne między szczepami MRSA. Ponadto określono potencjał wirulencji 

szczepów wykrywając geny kodujące najistotniejsze z punktu widzenia klinicznego toksyny 

oraz adhezyny. Zanalizowano także profil lekowrażliwości izolatów. Wyniki badań wskazały 

na dynamiczną transmisję S. aureus między uczestnikami badania. Wykazano również że 81% 

szczepów MRSA posiadało geny kodujące toksyny, z czego w przypadku 76,5% szczepów były 

to geny kodujące enterotoksyny gronkowcowe. 

 

W podsumowaniu, w pracach wykazano, że ważną niszą ekologiczną dla S. aureus jest 

gardło. Tak więc uwględnianie w badaniach także gardła, jako potencjalnego miejsca 

kolonizacji tą bakterią, może zwiększyć prawdopodobieństwo detekcji S. aureus, szczególnie 

szczepów MRSA. Wśród osób skolonizowanych przez S. aureus co najmniej jeden raz w 

trakcie trwania badania u 23,2% bakterię wykryto tylko w gardle. Z praktycznego punktu 

widzenia to ważna obserwacja. Doktoranka wykazała także, że nosicielstwo szczepów MRSA 

ma zawsze charakter przejściowy. Co więcej, badania potwierdziły tezę, że włączenie do badań 

więcej niż jednego miejsca anatomicznego prowadzi do zwiększenia prawdopodobieństwa 

detekcji S. aureus. Wykazanie, że szczepy MRSA są obecne u pracowników niemedycznych 

jest ważną obserwacją, bowiem wskazuje na udział pracowników DPS w rozprzestrzenianiu 

tych szczepów na terenie DPS. Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazały na 

konieczność prowadzenia badań długoterminowych celem oceny rzeczywistej sytuacji 

epidemiologicznej w danym środowisku. Poczynione obserwacje potwierdziły przy tym 

sezonowość infekcji o etiologi MRSA. Analiza długoterminowa wykazała złożoną strukturę 



 
 

5 
 

populacyjną szczepów S. aureus u mieszkańców i pracowników DPS oraz dynamicznie 

zachodzącą transmisję w środowisku.   

 

Należy podkreślić, że badania przedstawione w rozprawie doktorskiej mgr Martyny 

Kaseli są pierwszymi w Polsce długoterminowymi badaniami podejmującycmi problematykę 

kompleksowej charakterystyki szczepów obecnych w DPS. Uzyskane wyniki są ciekawe i 

wskazują na konieczność prowadzenia dalszych badań epidemiologicznych z wykorzystaniem 

technik biologii molekularnej w domach pomocy społecznej dla osób starszych w zakresie 

występowania S. aureus, zwłaszcza szczepów MRSA.  

 

Podsumowując, stwierdzam, że przedstawiona mi do oceny praca doktorska Pani mgr 

Martyny Kaseli spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim, określone w ustawie z dnia 4 

marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

Ustaw Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami). Stawiam więc wniosek o dopuszczenie mgr 

Martyny Kaseli do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

     Łódź, 06.08.2021 


