
Firma Lactobio opracowała nowy skuteczny, naturalny i przyjazny mikrobiomowi produkt do pielęgnacji 

skóry trądzikowej zawierający nowy, oryginalny szczep; Lactiplantibacillus plantarum LB356R®

„Trądzik pospolity to choroba 

spowodowana przez niezrównoważony 

i dysfunkcyjny mikrobiom.”

Szczepy Lactobacillus 
na trądzik pospolity
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Mikrobiom skóry w chorobach 
Jako największy organ ludzkiego ciała, skóra jest zasiedlona przez pożyteczne mikroorganizmy i służy jako 
fizyczna bariera zapobiegająca inwazji patogenów. Gdy bariera ta zostaje naruszona lub gdy równowaga między 
bakteriami komensalnymi a patogenami zostaje zaburzona, może dojść do choroby skóry, a nawet choroby 
ogólnoustrojowej.

Wiele powszechnych chorób skóry wiąże się ze zmianami w mikrobiocie, określanymi jako dysbioza. Dysbioza 
ta jest często powodowana przez powszechnie występujące gatunki komensalne, np. w przypadku trądziku, 
egzemy i przewlekłych ran. Uważa się, że zarówno rzadkie, jak i powszechne choroby skóry mają podłoże 
zarówno w postaci pojedynczych gatunków bakterii, jak i zmian w społeczności mikrobiologicznej. Zrozumienie 
patofizjologii trądziku pozostaje przedmiotem dalszych badań ze względu na wieloczynnikowy charakter i 
złożoność choroby.

C. acnes jest Gram-dodatnią, beztlenową bakterią występującą w pęcherzykach łojowych, która stanowi część 
naturalnej flory jednostki pilosebaceous; jednakże podwyższone poziomy C. acnes występują u osób cierpiących 
na trądzik. W mikrośrodowisku utworzonym w przypadku trądziku, C. acnes  mogą rozwijać się z powodu 
zwiększonej produkcji sebum, traktując go jako składnik odżywczy dla wzrostu. Poziomy C. acnes w obrębie 
porów przyczyniają się do rozwoju zaskórników.

Etiologia trądziku
Trądzik pospolity (acne) jest obecnie jednym z najczęstszych i najlepiej poznanych schorzeń dermatologicznych, 
dotykającym w pewnym momencie życia około 90% populacji świata. Choroba jest przewlekłym, zapalnym 
schorzeniem dermatologicznym gruczołu łojowego skóry o wieloczynnikowej patogenezie. Zapoczątkowana jest 
zwykle w okresie dojrzewania przez zmiany hormonalne, a dodatkowo nasilana przez czynniki genetyczne. 
Według aktualnego piśmiennictwa cztery główne czynniki, które współdziałają ze sobą w powstawaniu zmian 
trądzikowych to:

–    Zwiększone wydzielanie sebum: nadmiar sebum, zwanego potocznie łojem, powstaje w wyniku nadaktywności 
gruczołów łojowych w skórze. Nadaktywność tych gruczołów jest skorelowana z podwyższonym poziomem 
hormonów, szczególnie androgenów.

–    Nieprawidłowe rogowacenie: mieszki włosowe, które zwykle uwalniają łój, zostają zablokowane.
–  Kolonizacja bakteryjna: bakterie komensalne Cutibacterium acnes (C. acnes) rosną i rozwijają się na 

nagromadzonym oleju w obrębie mieszków włosowych.
–    Zapalenie: do skóry uwalniane są różne typy komórek, w tym te pochodzące z odporności wrodzonej i nabytej

Oprócz tych patogennych przyczyn, inne czynniki ryzyka, które mogą przyczynić się do powstania trądziku, 
obejmują dietę, genetykę, stres i dysregulację neuroendokrynologiczną.
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„Niektóre choroby skóry są związane ze 
zmienionym stanem mikrobiologicznym; 
eliminacja tej dysbiozy może pomóc 
w zapobieganiu i/lub leczeniu choroby.”

Ryc. 1. Adaptacja z Brandwein, M., D. Steinberg i S. Meshner (2016)[4] Microbial biofilms and the skin 
microbiome. doi.org/10.1038%2Fs41522-016-0004-z. Dysbioza mikrobiologiczna w trądziku charakteryzuje się 
spadkiem względnego udziału szczepów C. acnes RT3 i RTS oraz wzrostem szczepów RT4, RT5, RT6, RT7, RT8, 
RT9 i RT10 (zob. B). Tworzenie biofilmu przez szczepy C. acnes na powierzchni skóry, w gruczole łojowym, 
mieszku włosowym i w porach powoduje uporczywy charakter trądziku pospolitego (patrz C).

Skóra ludzka obfituje w dominujące bakterie (Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria i Bacteroidetes), 
wszystkie pożądane i związane ze zdrową skórą. C. acnes należy do rodzaju Actinobacteria, w zdrowej skórze 
dominują niepatogenne rybotypy RT3 i RT6. W dysbiozie mikrobiologicznej wywołanej trądzikiem zmniejsza 
się względna liczba RT3 i RT6, a wzrasta liczba patogennych rybotypów RT4, RT5, RT6, RT7, RT8, RT9 i RT10. 
Te patogenne rybotypy dominują w mikrobiomie w trądziku pospolitym [5], [6] i [7]. Z chorobą związana jest 
również dalsza koinfekcja gatunkami Staphylococcus.

C. acnes może jednocześnie stymulować stan zapalny poprzez metabolizowanie trójglicerydów i uwalnianie 
wolnych kwasów tłuszczowych. Zapalenie jest inicjowane przez aktywację dopełniacza i produkcję mediatorów 
prozapalnych, które dyfundują przez ścianę pęcherzyka. Badania wykazały, że C. acnes aktywują receptor toll-
like 2 (TLR2) na monocytach i neutrofilach. Aktywacja TLR2 prowadzi następnie do produkcji wielu cytokin 
prozapalnych, zwłaszcza interleukiny 12 (IL-12) i interleukiny 8 (IL-8) oraz TNFα [1], [2] i [3].

Przy zwiększonym ciśnieniu i rekrutacji mediatorów zapalnych, mikrozaskórnik może pęknąć i doprowadzić do 
wydostania się immunogennej keratyny, łoju i bakterii do skóry właściwej. Stymuluje to dalszą nasiloną odpowiedź
zapalną. Stopień zapalenia i odpowiednie typy komórek zaangażowanych w proces determinują to czy krosty, 
grudki zapalne, guzki lub torbiele rozwijają się na skórze. W ciężkich przypadkach trądziku z nadmiernym 
stanem zapalnym i uszkodzeniem tkanek może dojść do hiperpigmentacji i bliznowacenia.



Probiotyczne bakterie kwasu mlekowego (Lactic Acid Bacteria, LAB)
Właściwości koagregacyjne wobec patogennych rybotypów C. acnes

s
Badania in vitro wykazały, że wzbogacając monowarstwy keratynocytów bakteriami probiotycznymi z rodzaju 
Lactobacillus, bakterie probiotyczne są w stanie hamować wzrost patogenów oraz zapobiegać kolonizacji i 
wiązaniu się z keratynocytami warstw skóry [8]. Na podstawie tych wyników wskazuje się, że probiotyk LAB 
działa przeciwzapalnie na skórę oraz hamuje wzrost patogenów i kolonizację skóry.

Ryc. 2. Znane mechanizmy działania bakterii probiotycznych.
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Opisano wiele różnych mechanizmów działania bakterii probiotycznych. Badania Blanchet- Rethore i wsp. 
wykazały, że Lactobacillus przylega do monowarstw keratynocytów i niniejszym upośledza przyłączanie się 
innych bakterii poprzez konkurencyjne wykluczanie [9]. Prince i wsp. sugerują, że gatunek Lactobacillus
wpływa na ekspresję struktur adhezyjnych na powierzchni korneocytów, co zapobiega wiązaniu patogenów i 
początkowemu tworzeniu biofilmu. Peral i wsp. sugerują, że LAB może być w stanie hamować wzrost i tworzenie 
biofilmu poprzez systemy sygnalizacji chemicznej (quorum sensing) kontrolujące tworzenie biofilmu [8].

Mechanizm współagregacji



Koagregacja to proces, w którym genetycznie odrębne bakterie łączą się ze sobą za pośrednictwem 
specyficznych cząsteczek. Interakcje te mogą obejmować lektynopodobne adhezyny białkowe wiążące się z 
receptorami zawierającymi polisacharydy, wiązania białko-białko z receptorami białkowymi oraz hamowanie 
tworzenia biofilmu przez efekt zmiatania lub wykrywanie kworum. Zastosowanie bakterii kwasu mlekowego 
zdolnej do specyficznej koagregacji z patogennymi rybotypami C. acnes jest innowacyjnym rozwiązaniem w 
zapobieganiu i leczeniu infekcji bakteryjnych i stanów zapalnych wywołanych przez patogenne rybotypy.

Lactiplantibacillus plantarum LB356R®

Szczep o najwyższej sile działania wobec patogennych Cutibacterium acnes
Lactobio stworzyło i zbudowało innowacyjną odkrywczą platformę przesiewową składającą się z 1000 nowych 
wyizolowanych bakterii kwasu mlekowego, a kolekcja ta stale się powiększa o nowe izolaty. Kolekcja bakterii 
kwasu mlekowego jest badana w celu zidentyfikowania najlepszych szczepów probiotycznych ukierunkowanych 
na konkretne potrzeby lub dysfunkcje mikrobiomu  oraz związane z konkretnymi chorobami.
L. plantarum LB356R®, występujący w probiotycznych produktach do pielęgnacji skóry przeciwko C. acnes, jest 
Gram-dodatnią bakterią wytwarzającą kwas mlekowy. Została ona specjalnie wybrana ze względu na jej zdolność 
do współagregacji z patogennymi szczepami C. acnes, a tym samym do hamowania wzrostu patogennych C. 
acnes i tworzenia biofilmu skutkującego powstaniem trądziku pospolitego.
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„Probiotyk LAB działa przeciwzapalnie 
na skórę oraz hamuje kolonizację 
patogenów i tworzenie biofilmu.”

„Wykazano, że 
Lactiplantibacillus plantarum 
wybrany do probiotycznych 

produktów do pielęgnacji skóry 
współagreguje i hamuje wzrost 

patogennych C. acnes.”

Ryc. 3. Koagregacja patogennego C. acnes RT4 
przez L. plantarum LB356R® mierzona za pomocą 
oCelluScope.

Koagregację oznaczono w buforze PBS w 
temperaturze 37°C. Dla każdego szczepu nie 
zmierzono znaczącej samoagregacji (auto-
agregacji), a w mieszaninie dwóch szczepów 
oznaczono znaczącą koagregację.



Nasilenie trądziku pospolitego może być skorelowane z liczbą gronkowców współzakażających skórę. Dlatego 
szczep L. plantarum LB356R® dla skóry trądzikowej wykazuje synergię ze szczepem L. plantarum LB244R®, który 
został wyselekcjonowany pod kątem aktywności przeciwbakteryjnej wobec Staphylococcus aureus. Połączenie 
tych dwóch różnych szczepów o różnych mechanizmach działania, z których jeden (LB356R®) jest zdolny do 
koagregacji specyficznej do patogennych C. acnes a drugi (LB244R®) wytwarzający peptydy antybakteryjne 
(plantarycyny), daje efekt w postaci aktywności antybakteryjnej wobec patogennych bakterii skóry, jak również 
działa przeciwzapalnie.

Działanie przeciwbakteryjne produkującego plantarycynę L. plantarum LB244R® wobec patogennych szczepów 
Staphylococcus aureus, w tym szczepów opornych na antybiotyki, jest selektywnym parametrem do identyfikacji 
bakterii probiotycznych odpowiednich dla skóry atopowej oraz tej z występującymi egzemami. S. aureus jest 
również związany z występowaniem pryszczy i jest typową współinfekcją skóry w trądziku pospolitym.

Lactiplantibacillus plantarum LB356R® nakładano na skórę i określano przeżywalność bakterii probiotycznych 
w czasie poprzez pobranie materiału sterylnym bawełnianym wacikiem i wykonywanie posiewu na płytki MRS. 
Przeżywalność określano w stosunku do liczby bakterii probiotycznych naniesionych na skórę w chwili t=0. 
Szczep LB356R® przeżywa na skórze 14-16 godzin, przeżywalność można przedłużyć o około 2 godziny stosując 
1% inulinę jako prebiotyk dla szczepu.
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Ryc. 5. Przeżywalność L. plantarum LB356R® na ludzkiej skórze. Przeżywalność określa się w stosunku do liczby 
żywych komórek naniesionych na skórę.

Ryc. 4. Nastolatek (19 lat, mężczyzna) stosował szczep L. plantarum LB356R® w olejku raz dziennie, efekt 
zaobserwowano po kilku dniach. Widoczne zmniejszenie trądziku pospolitego i zmniejszenie wydzielania sebum.



Produkty do pielęgnacji skóry
na bazie Lactiplantibacillus plantarum LB356R®

PROBIOTIC SKINCARE to innowacyjne podejście do pielęgnacji skóry oparte na użyciu 
wyselekcjonowanych, innowacyjnych, żywych probiotycznych bakterii kwasu mlekowego L plantarum
LB356R® o właściwościach użytkowych.

- Aktywność koagregacyjna wobec patogennych szczepów C. acnes.
- Działanie przeciwdrobnoustrojowe wobec bakterii patogennych przez metabolity 
  i peptydy przeciwdrobnoustrojowe.
- Działanie przeciwzapalne.
- Wspieranie zdolności immunologicznej.
- Poprawa funkcji barierowej skóry.
- Aktywacja odnowy skóry. 
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Połączenie L. plantarum LB356R® i L. plantarum
LB244R® w preparacie na bazie lipidów było 
stosowane na skórę pacjenta z trądzikiem 
pospolitym w ilości 1-2 aplikacji dziennie.

Efektem stosowania produktu probiotycznego 
jest widoczne zmniejszenie nasilenia trądziku, 
stanu zapalnego i podrażnienia skóry.
Dziewczyna, 17 lat.

„Ponad 20% mikrobiomu 
człowieka to mikrobiom 

skóry.”
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Wnioski
-   Lactiplantibacillus plantarum LB356R®, wyizolowana z czerwonych buraków probiotyczna

bakteria kwasu mlekowego o specjalnej właściwości koagregacji z patogennymi rybotypami
Cutibacterium acnes. Bakterie probiotyczne przyczyniają się do wzmocnienia kompetencji
immunologicznej, poprawiają barierę skórną poprzez stabilizację połączeń ścisłych,
aktywują i poprawiają odnowę skóry.

-   Lactiplantibacillus plantarum LB244R®, wyizolowana z białej kapusty probiotyczna bakteria
kwasu mlekowego o specjalnej właściwości hamowania wzrostu Staphylococcus aureus.
Bakterie probiotyczne przyczyniają się do wzmocnienia kompetencji immunologicznej
poprzez plantarycyny, wykazują aktywność przeciwzapalną, aktywują odnowę i poprawiają
jakość skóry oraz odbudowują barierę skórną poprzez stabilizację połączeń ścisłych.

Własność intelektualna
Lactiplantibacillus plantarum LB356R® i Lactiplantibacillus plantarum LB244R® są chronione zgłoszeniami 
patentowymi. Patenty w toku.

Bezpieczeństwo i toksyczność
Lactiplantibacillus plantarum
Lactiplantibacillus plantarum ma długą tradycję stosowania w produkcji żywności fermentowanej oraz jako 
bakteria probiotyczna w suplementach diety. Lactiplantibacillus plantarum ma status GRAS i znajduje się na  
liście Qualified Presumption of Safety (QPS) Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, dzięki czemu 
jest bezpieczny do spożycia doustnego.

Tolerancja
Skóra: Nie odnotowano negatywnego wpływu na stan skóry, a w odniesieniu do podrażnień skóry, produkty są 
klasyfikowane jako nieszkodliwe.
Oko: Produkty są bezpieczne do stosowania w okolicach oczu. Sklasyfikowane jako niedrażniące.

Alergeny
Produkty nie mają potencjału alergizującego. W razie wątpliwości, przed użyciem należy nanieść niewielką ilość 
na wewnętrzną stronę skóry przedramienia. Jeśli w ciągu 24 godzin nie wystąpi podrażnienie lub stan zapalny, 
produkt powinien być bezpieczny do stosowania.

Status GMO
Nie-GMO.

Pochodzenie
Szczep Lactiplantibacillus plantarum został wyizolowany przez Lactobio A/S z ekologicznych duńskich warzyw.

Analiza
Zgodnie z przepisami UE, produkty i produkcja podlegają szczegółowej analizie i kontroli na poziomie surowców. 
Skuteczność Lactiplantibacillus plantarum jest określana przed wprowadzeniem produktu do obrotu pod kątem 
zdolności do koagregacji z Cutibacterium acnes, a aktywność wobec Staphylococcus aureus jest sprawdzana przy 
użyciu testu spot-on lawn.
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Produkcja
Szczepy probiotyczne LB356R® and LB244R® są wytwarzane w Danii przez firmę Lactobio A/S w ramach certyfikacji ISO
22716 w zakresie Dobrych Praktyk Produkcji Kosmetyków (Rozporządzenie WE nr 1223/2009). 
Lactobio A/S jest duńską spółką akcyjną zarejestrowaną w Duńskim Rejestrze Przedsiębiorców z nr CVR 38887866. 
Żywe bakterie kwasu mlekowego w ilościach hurtowych produkowane są w jakości spożywczej.
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