


Tematykę badań

1. Badania molekularne (PCR) szczepów bakteryjnych patogennych 
2. oraz probiotycznych – optymalizacja, wykonanie. 
3. Badania liczebności bakterii w komercyjnych preparatach probiotycznych.
4. Badania biofilmu bakteryjnego oraz ekspresji genów związanych  

z powstawaniem biofilmu u szczepów patogennych.
5. Określanie determinant patogenności szczepów bakteryjnych (czynniki wirulencji).
6. Badanie aktywności przeciwbakteryjnej różnych związków chemicznych.
7. Izolacja plazmidowego DNA oraz typowanie replikonów plazmidowych. 
8. Izolacja szczepów środowiskowych oraz ich identyfikacja.
9. Opracowania literaturowe z zakresu mikrobiologii i bakteriofagów. 
10. Typowanie metodą RAPD wybranych gatunków szczepów bakteryjnych.
11. Badanie antagonizmu szczepów względem innych szczepów bakteryjnych.
12. Określanie minimalnego stężenia antybiotyków do celów naukowych.
13. Badanie przeżywalności szczepów oraz bakteriofagów w szerokim zakresie pH.
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Spółka Biophage Pharma SA jest polską firmą biotechnologią, obecną na ryn-
ku od 2012 roku. Jej profil branżowy jest skoncentrowany na dziedzinie far-
macji i biotechnologii. Zajmujemy się prowadzeniem prac badawczych oraz 
świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie 
firm farmaceutycznych oraz biotechnologicznych. Nasza oferta obejmuje: 



Aparaturę

•	 Termocykler real-time – amplifikacja kwasów nukleinowych w czasie rzeczywistym;
•	 Komory laminarne;
•	 System do dokumentacji żeli i blotów;
•	 Czytnik mikropłytek;
•	 Podstawowe wyposażenie: waga analityczna, pHmetr, inkubatory, cieplarki, zamra-

żarki, zamrażarka niskotemperaturowa, łaźnie wodne, mieszadła, vortexy

Tematykę badań bakteriofagowych

1. Izolacja bakteriofagów przeciwko różnym gatunkom bakterii patogennych z pró-
bek środowiskowych oraz wyprowadzenie czystych linii fagowych.

2. Utworzenie banku bakteriofagów w postaci głębokozamrożonej.
3. Namnażanie bakteriofagów oraz ustalenie odpowiednich warunków hodowli.
4. Utworzenie banku bakteriofagów w formie zliofilizowanej, która umożliwia wielo-

letnie przechowywanie szczepów fagów z zachowaniem ich pierwotnych właści-
wości. 

5. Badania właściwości biologicznych fagów:
•	 oporność na czynniki fizykochemiczne np. pH, temperatura,
•	 badania: czasu adsorpcji, test one-step growth w celu określenia wartości para-

metrów cyklu infekcyjnego, bacterial challenge in vitro.
6. Badania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym w celu określenia przynależ-

ności taksonomicznej fagów (rząd, rodzina, morfotyp) oraz ich budowy morfolo-
gicznej - wymiary, rodzaj kapsydu. Usługa obejmuje przygotowanie fagów do zdjęć, 
barwienie oraz wykonanie zdjęć we współpracy z osobą obsługując mikroskop.

7. Badania zdolność bakteriofagów do eradykacji biofilmu (metoda hodowli biofilmu 
w warunkach in vitro z wykorzystaniem płytek 96-dołkowych oraz barwienia fiole-
tem krystalicznym, a także MTT).

8. Typowanie bakteriofagowe (cały pakiet fagów):
•	 typowanie fagowe bakterii z rodzaju: Staphylococcus, Acinetobacter, Escherichia, 

Klebsiella, Pseudomonas

Zapraszamy do współpracy

zespół  Biophage Pharma



www.biophagepharma.pl


