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Polskie Towarzystwo Probiotyczne i Prebiotyczne (PTPP) z siedzibą w Krakowie jest pierwszą w Polsce 
organizacją naukową skupiającą ekspertów z wielu dziedzin nauki i przemysłu zajmujących się zagadnieniami 
probiotyków i prebiotyków, a także zainteresowanych ich rozwojem i zastosowaniem.

Działalność Towarzystwa jest ukierunkowana na wspieranie badań podstawowych i aplikacyjnych, pomoc przed 
wdrażaniem do produkcji probiotyków i prebiotyków oraz badanie ich zastosowań w żywieniu, profilaktyce, 
a przede wszystkim w lecznictwie. Wzorując się na Międzynarodowym Stowarzyszeniu Naukowym na rzecz 
Probiotyków i Prebiotyków (ISAPP), z którym Towarzystwo współpracuje od początku istnienia, PTPP posiada 
członków wspierających, dążąc do stworzenia przemysłowej rady doradczej. Towarzystwo stara się na gruncie 
polskim rozpowszechniać najbardziej aktualne zalecenia światowe. W latach 2007-2008 PTPP opracowało 
i wydało zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO), odnoszące się do probiotyków i prebiotyków.

Pierwszoplanowym zadaniem PTPP jest przygotowanie zaleceń dla klinicznego stosowania probiotyków 
i prebiotyków. Zalecenia będą dotyczyły głównie właściwej oceny ich bezpieczeństwa i efektywności, a w dalszej 
perspektywie rozwoju i upowszechniania. Propozycje zaleceń będą przygotowane w oparciu o najnowszą wiedzę, 
doświadczenia i osiągnięcia światowe. PTPP śledzi postępy świata nauki w dziedzinie probiotyków i pomaga 
upowszechnić osiągnięcia badaczy organizując II Europejską Konferencję na temat Probiotyków i ich 
Zastosowania - EUPROBIO 2008 w październiku bierzącego roku w Krakowie. Towarzystwo ma zamiar zbudować 
silne podwaliny służące pełnej ocenie szczepów probiotycznych, stąd też nieprzypadkowe jest zaproszenie na 
nadchodzącą konferencję EUPROBIO 2008 światowej sławy autorytetów w różnych dziedzinach dotyczących 
probiotyków, począwszy między innymi od gastoenterologii, poprzez pediatrię, ginekologię, technologię 
a skończywszy na niesłychanie ważnym bezpieczeństwie.

Planowany harmonogram podejmowanych prac jest następujący:
1) Ustalenie tematów i hierarchii ich ważności, zasad pracy zespołu opracowującego zalecenia, sposobu 

rozstrzygania w przypadku sprzecznych opinii lub oszacowań oraz sposobu postępowania w przypadku 
konfliktu interesów;

2)Określenie populacji, której ma dotyczyć przygotowywane zalecenie oraz ustalenie końcowych punktów 
interwencji poddawanej ocenie;

3)Systematyczne zbieranie i przegląd piśmiennictwa;
4)Ocena jakości danych;
5)Ocena bilansu korzystnych i niekorzystnych skutków określonego postępowania i sformułowanie zaleceń;
6)Określenie potencjału/mocy każdego zalecenia.
Przewidywanym efektem podejmowanych zadań będzie opracowanie pierwszych polskich zaleceń dotyczących 
stosowania probiotyków w praktyce klinicznej. Mamy nadzieję, że opracowanie to stanowić będzie racjonalną 
podstawę stosowania odpowiednio wytypowanych szczepów probiotycznych, a także pozwoli 
ustalić/zidentyfikować niepoznane dotychczas obszary wymagające pogłębienia badań.
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- Zdjęcie obok tytułu plakatu przedstawia fortyfikacje Wawelu w Krakowie gdzie znajduje się siedziba PTPP (fot. Halina Sarapata).
-Zdjęcie FISH wymazu bezpośredniego z pochwy wykonane podczas jednego z badań klinicznych koordynowanych przez Katedrę
Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (fot. Tomasz Gosiewski).

- Ilustracja powyżej przedstawia okładki polskich wydań zaleceń WHO/FAO wydanych przez PTPP.
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