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Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz działalności dydaktycznej i organizacyjnej dr. 
Remigiusza Bąchora w związku z wnioskiem o nadanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne 

 

 

1. Podstawa formalna i prawna recenzji: 

a) decyzja Rady Doskonałości Naukowej (pismo Z6.4000.67.2020.4 EW z dnia 27 listopada 2020 r.) o 

powołaniu mnie na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Remigiusza Bąchora, przekazana 

wraz z pismem Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Chemiczne Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2020 r., 

b) przedstawienie przez dr Remigiusza Bąchora osiągnięcia naukowego nt. Modyfikacja chemiczna 

biomarkerów molekularnych do ich analizy metodą spektrometrii mas stanowiącego cykl dziesięciu 

spójnych tematycznie prac opublikowanych w renomowanych czasopismach z listy JCR oraz 

recenzowanych wydawnictwach indeksowanych przez Web of Science i ujętych w wykazie czasopism 

naukowych ogłoszonych komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31 lipca 2019 r. 

c) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) 

d) uchwała 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w prawie trybu 

postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w 

Uniwersytecie Wrocławskim.  
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2. Wykaz dokumentacji dostarczonej w wersji elektronicznej, na podstawie, której przygotowano 

recenzję: 

a) wniosek dr. Remigiusza Marcina Bąchora do Rady Doskonałości Naukowej z dnia 25 sierpnia 2020 

r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne 

b) kopia dyplomu doktorskiego z poświadczeniem jej zgodności z oryginałem (nr dyplomu 133/2014, 

wydany dnia 6 listopada 2014 r. przez Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego) 

c) autoreferat przedstawiający opis: kariery zawodowej, znaczącej aktywności naukowej, odbytym 

stażu naukowym wraz certyfikatami go potwierdzającymi  

d) kopie publikacji naukowych wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, stanowiących 

podstawę wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z odpowiednimi 

oświadczeniami habilitanta i współautorów, określającymi ich indywidualny wkład w ich 

powstanie oraz informacje naukometryczne 

e) dane kontaktowe wnioskodawcy. 
 

Stwierdzam, że dostarczona dokumentacja jest kompletna i zgodna z zaleceniami Rady Doskonałości 

Naukowej. Od strony formalnej otrzymana przeze mnie dokumentacja spełnia wszystkie kryteria 

wymagane do przeprowadzenia oceny merytorycznej: osiągnięcia naukowego dr Remigiusza Bąchora 

nt. Modyfikacji chemicznej biomarkerów molekularnych do ich analizy metodą spektrometrii mas, 

Jego aktywności naukowej, naukowo-dydaktycznej, współpracy naukowej, dorobku dydaktycznego i 

popularyzatorskiego. 
 

3. Przebieg kariery zawodowej 

 Dr Remigiusz Bąchor realizował studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Wrocławskiego i tam w 2010 roku wykonał pracę magisterską pt. Dimeryczne analogi 

immunosupresorowego fragmentu ubikwityny. Synteza i badania biologiczne. Następnie rozpoczął na 

tym samym Wydziale Studia Doktoranckie i w 2014 roku obronił pracę doktorską pt. N,N,N-

trialkiloglicyny jako wzmacniacze jonizacji peptydów. Zastosowanie w chemii kombinatorycznej 

napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Szewczuka. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

chemicznych rozpoczął pracę na stanowisku asystenta, a od 2016 roku - adiunkta w Zespole Chemii i 

Stereochemii Peptydów i Białek na macierzystej uczelni, gdzie pracuje do dziś. 
 

4. Ocena merytoryczna osiągnięcia naukowego wraz z analizą danych naukometrycznych 

Jako osiągnięcie naukowe dr Remigiusz Bąchor przedstawił monotematyczny cykl dziesięciu (H1-

H10) wieloautorskich publikacji naukowych pt. Modyfikacja chemiczna biomarkerów molekularnych 

do ich analizy metodą spektrometrii mas. W ośmiu z tych publikacji Habilitant jest pierwszym, w 

dwóch drugim, a w dziewięciu korespondencyjnym autorem. Swój udział w pracach zdefiniował jako: 

pomysłodawca badań, twórca hipotezy badawczej (H1-9, H10), opracowanie warunków wymiany 

izotopowej lub innej syntezy (H1-9), wykonanie analiz za pomocą chromatografii cieczowej 

połączonej ze spektrometrią mas (H1-9), opracowanie metody przygotowania próbek (H1-6, H8-9), 
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analiza danych eksperymentalnych (H1-9), przygotowanie manuskryptu (H1-7, H9-10) i 

korespondencja z recenzentami (H1-7, H9-10, H8 – przygotowanie odpowiedzi na recenzje). Mimo, 

że prace te są zespołowe, to powstały w ramach prac badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, 

a opis udziału Habilitanta i oświadczenia współautorów jednoznacznie wskazują, że wkład 

merytoryczny, koncepcyjny i redakcyjny dr Remigiusza Bąchora był kluczowy.  
 

Prace (w tym jedna przeglądowa H10) zostały opublikowane w latach 2015 – 20 w czasopismach 

znajdujących się na liście JCR. Poniższą ocenę naukometryczną prac składających się na osiągnięcie 

naukowe Kandydata oparłam na przygotowanym przez Niego zestawieniu, wykonanym wg bazy Web 

of Knowledge Core Collection w dniu 19 sierpnia 2020 r. Łączny współczynnik oddziaływania (IF) 

wyniósł 32,879 (zakres IF od 2,090 do 5,977) a punktacja MNiSW osiągnęła 670 pkt. (wg 

Ujednoliconego Wykazu Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z okresu 

składania wniosku). Publikacje te zostały dotąd zacytowane przez innych badaczy 19 razy mimo, że 

aż siedem z nich opublikowano w latach 2019-20. Jest to bardzo dobry wynik i świadczy o dużym 

zainteresowaniu proponowaną tematyką.  
 

Habilitant, w swoim osiągnięciu, zajął się bardzo ważnym z naukowego, jak i aplikacyjnego punktu 

widzenia zagadnieniem modyfikacji chemicznej związków w celu uzyskania: 

1 - wzbogacanych izotopowo cząsteczek metabolitów, których zmiana zawartości jest traktowana 

jako wskaźnik zaburzeń metabolicznych u ssaków (prace H1-4), 

2 - cząsteczek o stabilnym ładunku elektrycznym – w tym przypadku, poprzez otrzymanie 

czwartorzędowego związku amoniowego (prace H5-10). 
 

Przeprowadzone prace wymagały, zasługującego na wyróżnienie, połączenia wysokiego 

warsztatu analitycznego Habilitanta z zakresu zastosowania chromatografii cieczowej sprzężonej z 

tandemową i hybrydową spektrometrią mas z umiejętnościami z zakresu syntezy organicznej. 

Spowodowało to, że przedstawione osiągnięcie jest oryginalne i doskonale wpisuje się w zakres prac 

Habilitanta mających na celu zwiększenie stosowalności chromatografii cieczowej połączonej ze 

spektrometrem mas z jonizacją poprzez elektrorozpylanie (LC-ESI-MS/MS) w diagnostyce medycznej. 

 

W pierwszej części Autoreferatu Habilitant opisał swoje osiągnięcia w zakresie opracowania 

metod otrzymywania deuterowanych substancji wzorcowych związków zawierających w swojej 

strukturze pochodne N-podstawionej glicyny. Proces wymiany izotopowej realizował najczęściej 

prowadząc inkubację badanego związku w roztworze trietyloaminy (TEA) w D2O. Tak prosty skład 

mieszaniny reakcyjnej pozwolił na: 1) obserwację stopnia zaawansowania podstawienia izotopowego 

(H→D) na atomie węgla  za pomocą spektrometrii mas i stosowną modyfikację postępowania w 

przypadku cyklicznego peptydu oraz 2) łatwe pozbycie się lotnej TEA podczas procesu liofilizacji i 3) 

uzyskanie szybkiej i taniej metody wytwarzania w warunkach laboratoryjnych trwale znakowanej 

izotopowo (co także zweryfikowano z użyciem MS) substancji wzorcowej. W ten sposób uzyskano 
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substancje znakowane izotopowo dla: H1 - benzoesanu denatonium (ważnego odczynnika 

awersyjnego dodawanego do chemicznych środków czyszczących), H2 – modelowych układów 

peptomerów zawierających reszty N-podstawionej glicyny, H3 – cyklosporyny A, cyklicznego peptydu 

stosowanego jako immunosupresanta, H4 – kreatyniny, której zawartość we krwi i moczu 

odzwierciedla stan nerek, a także stanowi wartość odniesienia dla innych metabolitów w moczu. 
 

Ponadto, w każdym przypadku Habilitant wykazał, że podstawione deuterem substancje 

wymywane są z ich niemodyfikowanymi odpowiednikami (brak tzw. efektu izotopowego 

obserwowanego jako zmiana czasu retencji deuterowanej substancji na chromatogramie) 

zapewniając dobrą precyzję metodom oznaczania wyżej wymienionych związków. W podsumowaniu 

dotyczącym tej części Autoreferatu jak i w planach naukowych Habilitanta, mój niedosyt budził brak 

dyskusji, dlaczego znakowanie izotopowe deuterem zaproponowanych przez Niego substancji nie 

wpływało na ich retencję.  

 

W części drugiej Autoreferatu, Kandydat przedstawił swoje prace dotyczące reakcji 

upochodniania peptydów z użyciem soli pirydyniowej – tetrafluoroboranu 2,4,6-trifenylopiryliowego. 

Reakcje z użyciem soli oniowych można przeprowadzać w środowisku wodnym, a dzięki obecności 

aktywnego halogenu proces zachodzi w łagodnych warunkach. Reakcja, w przypadku modyfikacji 

grupy aminowej, przebiega z utworzeniem koniugatu zawierającego stabilny kation 2,4,6-

trifenylopirydyniowy i zachodzi selektywnie, ponieważ modyfikowana jest tylko grupa -aminowa C-

końcowej reszty lizyny, co ułatwia identyfikację peptydu. Metoda ta została zastosowana do 

oznaczania fragmentów podocyny (potencjalny biomarker podocyturii i stanu przedrzucawkowego) 

w próbkach moczu pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego (H5-H7). W tej części moją ciekawość 

wzbudził rysunek 12, gdzie zaprezentowano wyniki analiz MRM tryptycznych hydrolizatów osadów 

moczu ludzkiego. Zastanawiająca jest bowiem niespotykana powtarzalność chromatogramów, w 

zasadzie na poziomie szumów linii bazowej. Niestety nie udało mi się w opisie przygotowania próbki, 

warunków detekcji czy w procesie przetwarzania danych znaleźć informacji wyjaśniających uzyskanie 

tak dobrych wyników. Nie zmienia to jednak faktu, że opracowana metoda upochodniania ma 

potężny ładunek aplikacyjny, ponieważ obecność stabilnego kationu odpowiada za zwiększenie 

czułości metody i pozwala znacząco zmniejszyć ilość białka wymaganego w celu jego wykrycia. 

Ponadto metoda została dodatkowo zmodyfikowana przez Habilitanta poprzez zastosowanie 

izotopologów soli 2,4,6-trifenylopiryliowej umożliwiając przeprowadzanie jednoczesnej, 

porównawczej analizy dwóch próbek modyfikowanych odczynnikiem o innej masie monoizotopowej 

(H8).  
 

Jako odrębny przypadek przedstawione zostało przez Kandydata zastosowanie 

funkcjonalizowanego hybrydowego złoża polimerowego zawierającego na swojej powierzchni grupę 

maleimidową umożliwiającą wychwytywanie tiopeptydów (H9) i wykrywanie białek na poziomie 

ultra-śladów. Prace H8 i H9 opisane są dokładniej niż pozostałe, wskazując na obecne 
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zainteresowania Habilitanta dotyczące opracowania metod pozwalających na jednoczesne 

oznaczanie porównawcze wzbogacanych izotopowo metabolitów w postaci stabilnych kationów 

pochodzących z różnych, ale wymieszanych ze sobą próbek oraz na wzbogacanie związków z 

wykorzystaniem selektywnej ekstrakcji do fazy stałej.  
 

Uwieńczeniem prac badawczych w części dotyczącej modyfikacji peptydów jest publikacja 

przeglądowa omawiająca metody znakowania izotopowego peptydów stosowane w połączeniu z 

wykorzystaniem analizy LC-MS/MS. Omawia pokrótce wady i zalety komercyjnie dostępnych 

zestawów odczynników i najnowsze trendy, w które wpisane są autorskie koncepcje Habilitanta 

(H10). Omówienie tej pracy jako ostatniej wynikało zapewne z chronologii realizowanych prac, ale 

umieszczenie jej opisu na początku Autoreferatu, wraz z przedstawieniem stosowanych metod 

wymiany izotopowej, znacznie ułatwiłoby należyte docenienie prezentowanego osiągnięcia. 
 

Spektrometria mas z jonizacją poprzez elektrorozpylanie (ESI-MS) w połączeniu z 

chromatografią cieczową stała się jedną z ważniejszych technik stosowanych do analiz jakościowych 

i ilościowych w obszarze badań biologicznych, diagnostyce medycznej i analizie środowiskowej. Mimo 

zwiększanej cały czas czułości i szybkości spektrometrów mas oraz zestawów chromatograficznych, 

LC-MS nie jest w stanie spełnić coraz większych oczekiwań badaczy zajmujących się wykrywaniem i 

oznaczaniem ultra-śladowych ilości związków w próbkach pochodzenia biologicznego. Szczególnie 

dojmujące są: 1) brak substancji wzorcowych w celu weryfikacji tożsamości związku i określenia jego 

ilości oraz 2) efekty związane z przemianą lub maskowaniem badanego związku przez główne 

składniki próbki. Habilitant wyszedł naprzeciw tym wszystkim oczekiwaniom i wniósł znaczący wkład 

w rozwój nowych metod analitycznych w diagnostyce medycznej z użyciem LC-MS/MS. Dowodem na 

to są także liczne granty finansowane przez NCN (w dwóch jako Kierownik i w dwóch jako 

Wykonawca) i MNiSW (Kierownik dwóch projektów, dotacje celowe) oraz owocne współprace z 

przedstawicielami nauk medycznych i przyrodniczych:  

• z Zespołem Chemii Bioorganicznej działającym w Katedrze Biochemii Molekularnej pod 

kierownictwem Prof. dr hab. Krzysztofa Rolki na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Gdańskiego [H2],  

• z dr Andrzejem Koniecznym z Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu [H4],  

• z pracownikami Ośrodka Badawczo-Rozwojowego oraz Katedry Chorób Wewnętrznych 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu kierowanego przez Prof. dr 

hab. Wojciecha Witkiewicza [H5, H9],  

• z pracownikami Kliniki Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu kierowanej przez Prof. dr hab. Urszulę 

Pasławską [H6-7]. 
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5. Aktywność naukowa 

Całkowity dorobek naukowy dr Remigiusza Bąchory stanowią 24 publikacje o łącznym 

współczynniku IF = 67,578 oraz 1260 punktów przyznawanych przez MNiSW. Prace te cytowane były 

w sumie 81 razy (bez autocytowań), co owocuje w postaci indeksu Hirscha na poziomie 8. Nie jest to 

zbyt dużo, ale biorąc pod uwagę, że Habilitant rozpoczął swoją aktywność naukową zaledwie 10 lat 

temu, a większość prac ukazała się w ciągu ostatnich pięciu lat, wynik ten jest bardzo dobry i świadczy 

o dużym znaczeniu prowadzonych przez niego badań. Ponadto Kandydat zaprezentował swoje wyniki 

w postaci prac w materiałach pokonferencyjnych (5), prezentacji ustnych w języku angielskim (7) i 

polskim (1) oraz komunikatów (8). 
 

W działalności naukowej dr Remigiusza Bąchory można wyróżnić dwa okresy: 

1. Okres przed obroną doktoratu, w którym zainteresowania Habilitanta koncentrowały się na 

badaniach związanych z tematem rozprawy doktorskiej (N,N,N-trialkiloglicyny jako wzmacniacze 

jonizacji peptydów. Zastosowanie w chemii kombinatorycznej). Badania dotyczyły zastosowania 

czwartorzędowych soli amoniowych do znakowania peptydów, opracowania metody rozdzielania 

peptydów z użyciem nano-LC-ESI-MS i wymiany izotopowej w peptydach zawierających N-

podstawione pochodne glicyny i jej kontroli z użyciem MS. Okres ten wieńczy 7 publikacji z listy JCR. 

2. Okres po doktoracie (17 publikacji z listy JCR), którego tematyka jest już bardziej zróżnicowana 

i obejmuje, oprócz badań prowadzonych w obszarze proteomiki, także metabolomikę, której 

znaczenie w diagnostyce medycznej cały czas rośnie. Pozostałe publikacje Habilitanta wiążą się z 

głównymi zainteresowaniami przedstawionymi w osiągnięciu, wynikają z interdyscyplinarnego 

charakteru prowadzonych prac badawczych i dotyczą dziedziny nauk medycznych. Pokazuje to, że 

pozostały dorobek dr Remigiusza Bąchory mieści się nie tylko w dyscyplinie nauk chemicznych, ale 

także poszerza wiedzę w obszarze nauk przyrodniczych czy ścisłych. Należy także nadmienić dwie 

publikacje powstałe we współpracy z Zakładem Nauk Medycznych i Zdrowia Publicznego we 

Włoszech (Departament of Medical Science and Public Health, University of Cagliari), a dotyczące 

syntezy i charakterystyki peptydów zawierających w swojej sekwencji mimozynę. Mam jednak 

nadzieję, że współpraca ta zaowocuje w przyszłości stażem pozwalającym rozwijać warsztat 

analityczny, poszukiwać nowych ścieżek badawczych i zdobywać doświadczenie w zakresie 

kierowania zespołem badawczym. 
 

Należy także nadmienić, że Habilitant jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Przemysłu Chemicznego (od 2014 r.), European Peptide Society i Polskiego Towarzystwa 

Spektrometrii Mas (od 2012 r), aktywnym recenzentem prac naukowych (26) w czasopismach o 

zasięgu międzynarodowym i członkiem Reviewer Board w czasopismach Metabolites i Antioxidants. 
 

6. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska oraz współpraca z podmiotami gospodarczymi 

Dr. Remigiusz Bąchor jest czynnym nauczycielem akademickim, a jego dorobek dydaktyczny 

zasługuje na uznanie. Prowadził i prowadzi wykłady, ćwiczenia i laboratoria z chemii organicznej, 
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wdraża nowe przedmioty dotyczące syntezy leków czy wykorzystania metabolomiki w kryminologii. 

Był promotorem ośmiu prac magisterskich i ośmiu licencjackich. Dwukrotnie był członkiem Komitetu 

Organizacyjnego Konferencję. Jego osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne zostały docenione w 

postaci nagród dydaktycznych organizacyjnych i naukowych przyznawanych przez Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Habilitant wykonuje także ekspertyzy dotyczące badań czystości substancji leczniczych dla 

Przedsiębiorstwa produkcji farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. 
 

7. Wniosek końcowy 

Biorąc pod uwagę dużą wartość naukową przedłożonego przez z dr Remigiusza Bąchorę 

jednotematycznego cyklu publikacji pt. Modyfikacja chemiczna biomarkerów molekularnych do ich 

analizy metodą spektrometrii mas, pozostałego dorobku naukowego oraz działalności dydaktycznej i 

organizatorskiej, jednoznacznie stwierdzam, że:  

- przedstawiony cykl poszerza wiedzę w zakresie modyfikacji metabolitów i peptydów w celu 

uzyskania znakowanych izotopowo substancji wzorcowych i stabilnych kationów koniecznych do 

wykrywania tych substancji, potwierdzania ich tożsamości i oznaczania w próbkach pochodzenia 

biologicznego z użyciem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas; 

- pozostały dorobek dr Remigiusza Bąchora poszerza wiedzę w zakresie modyfikacji peptydów i ich 

zastosowania w obszarze badań proteomicznych;  

- Habilitant jest bardzo zaangażowanym w proces dydaktyczny nauczycielem akademickim oraz 

wykazuje duże zdolności organizacyjne doceniane wielokrotnie przez władze Uniwersytetu 

Wrocławskiego.  

Zamieszczona powyżej opinia o działalności naukowej, dydaktycznej i organizatorskiej dr 

Remigiusza Bąchora pozwala stwierdzić, że zostały spełnione kryteria stawiane kandydatom do 

stopnia naukowego doktora habilitowanego, w brzmieniu określonym w art. 219 Ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Uwzględniając powyższe, wnoszę do członków Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Radę 

Doskonałości Naukowej o podjęcie uchwały zawierającej opinię popierającą nadanie dr 

Remigiuszowi Bąchorowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i 

przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne. 


