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Recenzja osiągnięcia naukowego pt.  

„Modyfikacja chemiczna biomarkerów molekularnych do ich analizy metodą spektrometrii mas ” 

oraz całokształtu dorobku naukowego dr. Remigiusza Marcina Bąchora  

 w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 

  

1. Informacje podstawowe 

Dr Remigiusz Bąchor uzyskał stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu 

Wrocławskiego (UWr) w 2014 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Pochodne N,N,N-trialkiloglicyny 

jako wzmacniacze jonizacji peptydów. Zastosowanie w chemii kombinatorycznej”. Promotorem rozprawy 

doktorskiej był prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk. Praca ta została wyróżniona przez Radę Wydziału 

Chemii UWr. 

Dr Bąchor jest od 2014 r. zatrudniony na Wydziale Chemii UWr, początkowo na etacie asystenta, a od 2016 r. 

na etacie adiunkta.  

2. Ocena dorobku naukowego  

Zainteresowania dr. Remigiusza Bąchora są związane z tematyką dotyczącą analizy białek, ich metabolitów, jak 

również małocząsteczkowych związków organicznych metodą spektrometrii mas. W szczególności koncentruje 

się na metodach podwyższających czułość analizy związków organicznych umożliwiających ilościowe oznaczenia 

związków obecnych w próbce w bardzo  małych ilościach. Tematyka ta została zainicjowana na Wydziale 

Chemii UWr przez prof. dr hab. Zbigniewa Szewczuka, a dr Bachor jest jednym z badaczy bardzo aktywnie 

rozwijających te badania.  

Dr Remigiusz Bąchor jest współautorem 24 publikacji (z bazy WoS), z czego 17 prac ukazało się po 

uzyskaniu stopnia doktora. Łączny impakt faktor (IF) prac wykonanych przez habilitanta wynosi 67,6 a 

impakt faktor prac wykonanych po doktoracie wynosi 45,1. Sumaryczna liczba cytowań jego prac wynosi 

145 (81 z wyłączeniem autocytowań). Indeks Hirscha dr. Bąchora wynosi  8.  

Wszystkie prace zostały opublikowane w anglojęzycznych specjalistycznych czasopismach naukowych. 

Wśród czasopism znalazły się: Dalton Transaction, Biopolymers,  J Pept Sci, Biomarkers, J Vet Res, Int J 

Pept Res Ther, Molecules,  Anal Chim Acta, Int J Mol Sci, J Mass Spec i Int J Mass Spec (zakres IF tych 

czasopism wynosi 5,9 - 1,7). 



Dr Bąchor jest ponadto współautorem m. in. 2 prac przeglądowych w czasopismach popularno-naukowych, 5 

prac w materiałach pokonferencyjnych, 8 posterów konferencyjnych i 8 konferencyjnych wystąpień ustnych w 

języku angielskim, na m. in. na Polish Peptide Symposium, Conference of Polish Mass Spectrometry Society i 

European Peptide Symposium. 

Aktywność naukowa dr. Bachora została zauważona przez redaktorów czasopism naukowych (13), którzy prosili 

go o recenzje otrzymanych artykułów,  m. in. z: Molecules, Metabolites, Antioxidants, Electrophoresis ,Int J Mol 

Sci, Biomedicines, Rapid Comm Mass Spec, Journal of Fungi. Dr Bąchor jest członkiem zespołu recenzentów 

(Reviewer Board) w czasopismach Metabolites (IF=4.097) oraz Antioxidants (IF=5.014) należących do 

wydawnictwa MDPI. 

Dr Bąchor był głównym wykonawcą w 2 grantach NCN swojego promotora , a na realizację własnych 

projektów uzyskiwał finasowanie z funduszy dla młodych naukowców z  macierzystego uniwersytetu 

(UWr) i  co bardzo ważne, był już kierownikiem 2 grantów otrzymanych z NCN: Preludium (w latach 

2013-15), a następnie grantu Sonata (w latach 2016-20) pt. „Biblioteki kombinatoryczne peptydów 

modyfikowanych znacznikami jonizacyjnymi na nośniku stałym w poszukiwaniu nowych substratów 

proteaz” . Dr Bąchor obecnie czeka na wynik zgłoszonego przez niego projektu w ramach konkursu NCN 

OPUS 19. 

Dr Bąchor pomimo w sumie niedługiego zatrudnienia na uczelni był już wielokrotnie nagradzany  przez 

Rektora UWr: za osiągnięcia naukowe (2015, 2018), za osiągniecia dydaktyczne (2016, 2017) i za 

osiągniecia organizacyjne (2019). Świadczy to wielkim zaangażowaniu dr Bąchora w całokształcie pracy 

na UWr. 

Do sukcesów dr. Bachora należy też zaliczyć wygranie w 2017 r. konkursu zorganizowanego przez firmę 

Shim-Pol w ramach Akademii Chemii Analitycznej, LC – MS/MS od A do Z, co poskutkowało wyjazdem do 

siedziby czołowej firmy produkującej spektrometry mas Shimadzu w Kioto (Japonia) w celu poszerzenia 

jego wiedzy z zakresu LC – MS/MS. 

Niestety brakuje w karierze naukowej dr Bąchora odbycia stażu naukowego po uzyskaniu stopnia doktora, 

niewątpliwie potrzebnego do rozwoju naukowego każdego młodego doktora. Brak stażu dr Bąchor nadrabiał 

podejmując liczne współprace naukowe w kraju i zagranicą, w tym z prof. Valerią Nurchi z Department of 

Medical Sciences and Public Health, University of Cagliari, (Włochy), z dr. Andrzejem Koniecznym z Katedry i 

Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, z 

prof. dr. hab. Wojciechem Witkiewiczem z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego we Wrocławiu oraz z prof. dr hab. Urszulą Pasławską z Katedry Chorób Wewnętrznych z 

Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Współprace te poszerzyły zainteresowania badawcze dr. Bąchora o aspekty aplikacyjne, w szczególności w 

zakresie  poszukiwania biomarkerów różnych stanów chorobowych, zarówno u ludzi, jak i zwierząt.  

Dr Bąchor swoje umiejętności wykorzystuje też do wykonywania ekspertyz dla firm farmaceutycznych, m. in. 

dla firmy Hasco-Lek. Współprace tego typu są niezmiernie ważne, a tylko niewielu pracowników naukowych 

wyższych uczelni podejmuje takie wyzwania. 

Z powyższego zestawienia widać wyraźnie, że aktywność naukowa dr. Remigiusza Bąchora jest znacząca. 

Zarówno ilość publikacji i impakt faktory czasopism, w których dr Bąchor publikuje, udział w realizacji grantów 

(początkowo jako wykonawca, później jako kierownik 2 grantów) świadczą, że dr Bąchor jest badaczem bardzo 

aktywnym na polu badań analitycznych prowadzonych metodą spektrometrii mas.  



 

3. Ocena osiągnięcia naukowego - cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych 

3.1. Ocena zgodności z wymogami formalnymi 

Jako podstawę postępowania habilitacyjnego dr Bąchor przedstawił 10 prac (9 oryginalnych i 1 pracę 

przeglądową), opublikowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym w latach 2015-20. Impakt faktor 

prac zaliczonych do cyklu habilitacyjnego wynosi około 32,9 i publikacje te były cytowane 18 razy (bez 

autocytowań). Są to współautorskie prace opublikowane w: Molecules (4 prace), Analytical and Bioanalytical 

Chemistry, Journal of Peptide Science, Journal of Mass Spectrometry, International Journal of Mass 

Spectrometry, International Journal of Molecular Science i Analytica Chimica Acta. Dr Bąchor jest autorem 

korespondującym w 9 publikacjach, a w 8 jest pierwszym autorem. Oświadczenia habilitanta przedstawiające 

jego wkład w poszczególne publikacje i oświadczenia poszczególnych współautorów opisujące charakter ich 

udziału wskazują jednoznacznie, że dr Bąchor inicjował badania, był ich głównym wykonawcą, jak również pisał 

pierwsze wersje publikacji i prowadził korespondencję z redaktorami czasopism. Warto podkreślić, że 7 prac 

ukazało się w ostatnich 2 latach (2019-20), świadczy to o znacznym przyspieszeniu w ostatnim okresie badań 

prowadzonych przez dr. Bąchora i jego szybkim naukowym rozwoju. 

Przedstawione prace są opublikowane w bardzo dobrych czasopismach i świadczą o bardzo dobrym 

przygotowaniu dr. Bąchora do roli samodzielnego pracownika naukowego. Na szczególną uwagę zasługuje jego 

umiejętność współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i podejmowanie ważnych tematów nie tylko z punktu 

widzenia poznawczego, ale również z powodu potencjalnych zastosowań medycznych, poprzez poszukiwanie 

biomarkerów różnych stanów chorobowych. 

 

3.2 Zakres i wartość merytoryczna   

Tematyka wszystkich publikacji dr. Bąchora wchodzących w cykl prac osiągnięcia naukowego jest 

związana z modyfikacjami chemicznymi związków organicznych w celu zwiększenia ich jonizacji lub  

uzyskania standardów znakowanych izotopowo. 

Cztery (H1-H4) z przedstawionych do osiągnięcia prac dr. Bąchora dotyczą opracowania nowych metod 

otrzymywania znakowanych standardów związków zawierających fragment N -podstawionej glicyny oraz 

ich zastosowania w analizie ilościowej metodą LC-MS.   

W pracy H1 dr Bąchor opracował wymianę H/D na atomie węgla we fragmencie N-podstawionej glicyny 

w benzoesanie denatonium (Bitrex), który jest stosowany do skażania alkoholi przemysłowych. Wykazał 

stabilność takiej pochodnej i opracował możliwość oznaczeń ilościowych Bitrexu w analizo wanych 

próbkach analitycznych. Na podkreślenie zasługuje niski koszt otrzymania jego metodą znakowanego 

standardu. 

Podobne badania (praca H2) dr Bąchor przeprowadził na związkach otrzymanych w zespole prof. 

Krzysztofa Rolki w zakresie badań nad analogami inhibitora trypsyny  i wykazał możliwość zastosowania 

opracowanej przez siebie metody do analizy tych związków - peptomerów, związków zawierających 

różne N-podstawione glicyny. 

W pracy H3 dr Bąchor opracował nową i tanią metodę otrzymywania deuterowanych st andardów 

cyklosporyny A (CsA) stosowanej w transplantologii i leczeniu zaburzeń autoimmunologicznych. C sA 

zawiera 7 reszt N-metyloaminokwasów, w tym N-metyloglicynę. W celu wymiany kilku atomów wodoru 



w tej cząsteczce na deuter dr Bąchor zastosował inne zasady (TBD i MTBD), opracował warunki ich 

usuwania po reakcji wymiany izotopowej i wykazał otrzymanie potrójnie deuterowanego analogu CsA, 

który może znaleźć zastosowanie w rutynowych analizach CsA.  

W pracy H4 dr Bąchor opracował metodę otrzymania deuterowanego standardu kreatyniny, jednego z 

głównych markerów czynności nerek. W ramach współpracy z dr. Andrzejem Koniecznym z Katedry i 

Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich wykazał 

możliwość wykorzystania opracowanego standardu do oznaczeń ilościowych kreatyniny w próbkach 

moczu. Jest to kolejny przykład opracowania przez dr. Bąchora nowej i znacznie tańszej od stosowanej 

do tej pory metody do oznaczeń analitycznych ważnego biomarkera.  

W ostatnich 2 latach dr Bąchor opublikował niezwykle interesujące prace dotyczące opracowania metod 

identyfikacji nowych peptydowych biomarkerów stanów chorobowych nerek i preeklampsji metodą LC -

MS (H5, H6, H7, H8, H10). 

Badania dotyczące identyfikacji i ultraczułej detekcji fragmentów podocyny w próbkach moczu ludzkiego 

i zwierzęcego prowadził we współpracy z pracownikami Ośrodka Badawczo -Rozwojowego 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, kierowanego przez prof. Wojciecha 

Witkiewicza oraz Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierowaną przez prof. Urszulę Pasławską. 

Wyniki tych badań są niezwykle interesujące ze względu na możliwości aplikacyjne oznaczonych 

fragmentów podocytów, jako  biomarkerów podocyturii i stanu przedrzucawkowego , zarówno w ludzi, 

jak u zwierząt (prace H5-H8). 

Dr Bąchor przy opracowaniu nowej metody czułej analizy LC-MS-MRM podocyny w osadach moczu, 

zastosował selektywną derywatyzację ładunkową grupy  ε-aminowej C-końcowej reszty lizyny za pomocą 

soli 2,4,6-trifenylopiryliowej (TPP) w peptydach tryptycznych (H5). Jeden z zidentyfikowanych peptydów 

stanowi marker umożliwiający identyfikację wskazanego białka w próbkach moczu od pacjentów, co 

stwarza nowe możliwości wczesnego diagnozowania chorób nerek. Podobne badania na próbkach moczu 

psiego lub kociego (prace H6,H7) doprowadziły do zidentyfikowania innych peptydów, które można 

wykorzystać we wczesnej diagnostyce podocyturii u tych gatunków zwierząt.  

Dr Bąchor wykazał też (praca H8) możliwość ilościowych oznaczeń peptydowych markerów podocyturii 

poprzez zastosowanie kombinacji enzymatycznego znakowania izotopem 18O oraz modyfikacji peptydów 

izotopologami soli 2,4,6-trifenylopiryliowej. 

Praca nad tym zagadnieniem spowodowała, że dr Bąchor chce skierować swoje dalsze zainteresowania 

na projektowanie, syntezę oraz zastosowanie w badaniach proteomicznych znaczników izobarycznych 

stosowanych w ilościowej analizie peptydów i białek. W tym celu przeprowadził ana lizę literaturową 

dotyczącą odczynników izobarycznych stosowanych w proteomicznej analizie ilościowej (przeglądowa 

praca H10), która choć opublikowana w 2020 r, ma już 10 cytowań.  

Ostatnia praca w zgłoszonym cyklu publikacji dotyczy opracowania przez dr. Bąchora  metody zatężania 

tiopeptydów na sfunkcjonalizowanej fazie stacjonarnej (TentaGel R RAM) oraz ich chemicznej 

modyfikacji do ultraczułej analizy metodą LC-MS-MRM biomarkerów zawierających grupy tiolowe (H9).  

Podsumowując, omówione powyżej prace dr. Remigiusza Bąchora przedstawione jako osiągnięcie naukowe w 

celu uzyskania stopnia doktora habilitowanego wniosły oryginalny i niezwykle  ważny wkład w rozwój badań w 

zakresie metod chemicznej modyfikacji biomarkerów molekularnych. Opracowane przez niego metody 



pozwalają na otrzymywanie standardów znakowanych izotopowo i pozwalają na jakościową i ilościową analizę 

wybranych biomarkerów z zastosowaniem spektrometrii mas (LC-MS). Badania te wykazały również dużą 

umiejętność współpracy dr. Bąchora z innymi grupami badawczymi, a wyniki tych prac mają nie tylko znaczenie 

poznawcze, ale również znaczenie aplikacyjne, szczególnie pod kątem wczesnej diagnostyki medycznej. 

Charakterystyka dorobku dydaktycznego 

Dr Bąchor jest pracownikiem dydaktycznym na Wydziale Chemii UWr, co oczywiście jest związane z 

prowadzeniem licznych zajęć dydaktycznych, zarówno wykładów, jak i ćwiczeń laboratoryjnych. 

Prowadził (lub prowadzi): wykłady  kursowe Chemia organiczna, Spektrometria mas, autorskie wykłady i 

związane z nimi laboratoria: Chemia leków organicznych, Leki organiczne, Modyfikacja Chemiczna w 

analizie związków organicznych, Metabolomika kryminalistyczna, jak również niezależne laboratorium: 

Nowoczesne metody syntezy leków. 

Oprócz tego dr Bąchor prowadził zajęcia laboratoryjne i seminaryjne (Spektrometria mas i 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa), w ramach Studiów Podyplomowych "Analityka i Diagnostyka 

Chemiczna”.  

Dr Bąchor był promotorem 8 prac licencjackich i 8 prac magisterskich zrealizowanych na Wydziale 

Chemii UWr. Pełnił też rolę opiekuna 3 prac magisterskich, których promotorem był prof. Szewczuk. O 

zdolnościach dydaktycznych dr. Bachora świadczą wyróżnienia, które otrzymały prace magisterskie 

wykonane pod jego opieką: jedna została uznana za najlepszą pracą magisterską na Wydziale Chemii 

UWr (w 2014 r.) , a druga, której był promotorem, została uznana za Najlepszy Dyplom w 2018 r. w 

całym UWr. 

 

Wniosek końcowy 

Dorobek naukowy dr. Remigiusza Bąchora: ilość publikacji i jakość czasopism, w których dr Bąchor publikuje, 

stanowi poważny i oryginalny wkład do rozwoju jakościowej i ilościowej analizy różnorodnych biomarkerów 

metodami spektrometrii mas.  A umiejętność zdobywania grantów, rozliczne współprace naukowe świadczą o 

jego bardzo dobrym przygotowaniu do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej.  

Na podstawie analizy cyklu powiązanych tematycznie prac przedstawionego jako osiągnięcie naukowe w 

postępowaniu habilitacyjnym  i  analizy jego całego dorobku naukowego stwierdzam, że dr Remigiusz Bąchor 

spełnia wszystkie warunki określone w Ustawie (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.) i 

wnioskuję o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego zgodnie z trybem przewidzianym w art. 219 ust. 1. pkt 

2b Ustawy.  

           
      

   


