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Placa oryginalna

Występowanie grrybów z Jodzaiu Malassezia
w zewnętrznym kanale słuchowym u psów
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Ziółkowska G., Nowakiewicz A.
,, ., , Occurrence of ffie genus Malassezia yeasts in the external ear canal of dogs

Summary
The objective of the research was to determine the frequency of the genus Malassezia yeasts in healthy dogs

and animals showing otitis externa symptoms. The examinations covered a total of 109 pet dogs. The
evaluation Óf Malassezia spp. occurr€nce was performed taking intolłccount age, breed, sex and the clinical
state of the animals. The ear §wabs were examined bac as well as mycologically to isolate the
fungal'flora, The presence of genus Malassezia yeasts w n 36.87o of tńó sańpteŚ'obtained from
healthy dogs and 8I.7Vo of those from dogs with otitis externa. Most often the isolates came fTom two to
five-year-old cańines;, in youn§er dógs the yeasts were]reported less frequently, i.e. in 22.0Yo (healthy dogs)
and 50.07o (diseased dogs) of the studied samples, Neither sex nor breed has proved to be an agent clearly
differentiating the dogs' sensitivity to contact with Malassezia spp. Only pedigree dogs without any clinical
symptoms of the infection showed an increased isolation frequency o-f microbes from the external ear canal
(46.7%) as compared to mongrels (32.40ń).

Together with Malassezia spp. from the external ear canal of dogs, bacterial flora (607o) were al§o isolated
from cases',domińated'with the'species of the genus Staphylococcus, Corynebacterium and Sarcina.

Besides the typical M. pachydermatis species obtained from healthy and diseased animals, single species of
Malassezia were isolated whose growth was conditioned by the lipid presence in the culture medium; i.e. the so
called lipid-dependent species Malassezia. There were a total of 5 species determined, in that 2 obtained from
healthy dogs and 3 from dogs with otitis externa.

The obtained results indicate the clear growth of isolation frequency of genus Malassez,ia yeasts rvhose
prćsenće is fikel}lto depend on the age of thó examined animals ana tneiictinióal state. The deteóted presence
of lipid-dependent species Malassezia in both healthy and diseased dogs is a|so noteworthy
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Dramatycznywzrost grzybiczychinfekcjioportunis- (25), lisów i tretek (l3), a takze bydła (l5, l6), koni
tycznychzarówno u ludzi, jak izwierzątstanowi obec- (36), dromadero\ł,, nosorozców (4), świń (37), nlałp,
nie powazny problem zdrowotny (l8), Na szczegóIną lwów morskich (35) oraz ptakórł, (25). Pod wpłyrł,ern
uwagę zasługuje rodzaj Malclssezia zaliczany do lipo- zmlan zachodzących w mikrośrodowisku zarazka Iub
filnych grzybow drożdżopodobnych, wchodzący w wyniku osłabienia mechanizmow obronnych gospo-
w skład mikroflory skory i błon śluzowych ludzi. ssa- darza M. pachlldermatis,może stac się patogenem, po-
kow i ptakow. Taksonomia tych ważnych zmedyczne- wodując zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowe-
gopunktu widzęniadrobnoustrojow,budziładoniedaw- go (otitis externa) lub łojotokou,e zapalenie skóry
na liczne kontrowersje. Zastosowanie w ostatnich la- upsów (5, 10, 12,ż3,24,3I),rzadziej u kotow (l2,
tach metod analizy genomu oraz innych techrrik mole- 32) oraz innych zwierza! ( l 5, l 6, 37). Chociaz gatunek
kulamych, równolegle zklasycznącharakterystykągrzsl- ten adaptował się głównie do zwierząt, opisywatre są
bów (morfologia, fizjologia, ultrastruktura) pozwoliło przypadki zmian skornych (14,34), a nawet fungemii
w l996 r. na reklasyfikację rodzaju Malassezia (,19). u ludzi (2,28),szczegolnienaoddziałachnoworodków
Rodzaj ten obejmuje obecnie siedem gatunkóu,: M. po- ( 1 l ). Czynniki, któr,e są odpowiedzialne zazmianęsta-
chvdermati,s, M. globosa, M. sloffiae, M. synlpoi1o7'r, tusuzarazka z komensala na patogen są jak dotąd, rnało
M. restricta, M../iłjhr i M, obtusa. poznane (3).

M. pacĘ,derm.atis, jedyny gatunek z tej grupy nie celem badań było określenie częstotliwości wystę-
wymagający suplementacji lipidow do podłoza wzros- powania grzybów z rodzaju Mala,s,sezia w zewnętrz-
towego, ze względu na wysoką częstotliwość jego izo- nym kanale sfuchowyrn zdrowych psów oraz zwterzaJ
|acjt z zewnętrznego przewodu sfuchowego i skóry ssa- z objawami zapalenia zewnętrznego przewodu słucho-
kow zaliczanv jest do grzybów zoofiinych. Obecność w-ego, atakżepodjęcie próbl,ustalęnia zalezności mię-
M. pachvdermatis wykazywano przede wszystkim dzy iłystępou,aniem zarazkaa rasą wiekiem, pŁciąoraz
u psow (Iż. 24) rzadziej kotów (6, I2), niedzwiedzi stanem klinicznynr gospodarza.



Materiał imetody
Badania objęĘ ogółem 109 psów pochodzących od indy-

widualnych właścicieli. Szczegółowa charakterystyka zwierząt
z uwzględnienięm ich wieku, rasy, płci oraz stanu zdrowia
przedstawiona zostŃa w tab. 1

Po przeprr:wadzęniu wywiadu oraz ocenie stanu zdrowia
zwierzęta kwalitikowano do dwóch zasadnlczych grup: gru-
pa pieIwsza obejmowała zwierzęta zdrowe klinicznie; grupę
drugą stanowiły psy chore z objawami zapalenia zewrrętrzne-
go przewodu słuchowego.

Stan kliniczny chorych zwierząt określano wg następują-
cego schematu: |: delikatny świąd i lekkie zaczerwienienie
przewodu słuchowego; ++ - wyrażny świąd, zaczerwienienię
i niewięlka ilość wydzieliny w kanale słuchowym; +-+: sil-
n_v świąd, rumięń, bolesność i duża ilość brunatnawcj wydzie-
liny w kanale sfuchowym.

Od lł,szystkich badanych zwierząt, pobierano jałorł,ym rł,a-
cikiem (l.A.S.A, Rubi - Hiszpania) wyn:razy zkanaŁu słuclro-
rvego ucha zewnętrznego. Uzyskany materiał badano w kie-
runku rr'ikologicznym na obecrrość grzybów z rodzaju Malas-
,Eezia, a takze ocęniano bakteriolog jcznię, W tym celu próbki
inokulowano równolegle na \Ą/zrostowe podłoze bakteriolo-
giczne (podłoze agarowe z dodatkiem 5% kfwi baraniej), kla-
syczne podłoze Sabourauda (skład: glukoza 40ń; pepton 10ń
agar 20ń) oraz podłoże Sabourauda z dodatkiem lipidór,l, (skład;
glukoza 29i; agar 20ń; pepton I, 5%: glicerol 0,5oń: Tu,een
80,1%; oliwa z oliwek ] 7ó). Do obu rodzajów podłoz1, rniko-
logicznych dodawancl antybiotyki; gentamycynę 0,05 mg/l
i aktidion 0,5 rng/i. Posiewy inkrrbowano w telnp. 37"C przez
48 godz. w przypadku badania bakteriologicznego oraz 3. 5.
7 i l4 dni w badaniu rnikologicznym.

I dentyfi kacj ę r4,1,|7g |6q,ąllyclr szczepów M a l a s s e z i a prze _

prowadzono na podstawie właściwości makro- i rlikronorfo-
logicznych. oceniano rów,nież ternpo i intensywność wzrostu
grzyba oraz wygląd kolonii. Intensywrrość wzrostu poszczc-
gól nych izolatółv okręś l an o metodą półilości o rva_. prąj rrru_j ąc
obecnośc: do 5 l<olonii na płytce jako wzrosl słaby, do 40 ko-
lonii - średni, > 40 ko]onii obfity. Wielkość ko]onii grzyba
ocenialro przyjnrując; kolonie o średnicy do 1 mm - kolonie
małe, średnicy 1-2 mm - kolonie średnie, > 2 mm - kolonie
dlże.

Szczepy Malassezict, których wzrost obserwowano jedy-
nie na wzbogaconyln podłozu Sabourauda oceniano dodatko-
wo w aspekcie lipidozależllości. W tyrn celu zkażdego izola-
tu typowano 5 pojedynczych, mozliwie róznych morfologicz-
nie kolonii Mala,ssezia i inokulowano je na klasycznc podło-
ze Sabourauda. Brak rł,zrostu w.skazywał na przynalezność
fych szczepow do grupy ltpidozależnych drozdzakórł,.

Identyfikację flory baktery;nej przeprowadzano wg oeól-
nie przyjętych metod w diagnostyce mikrobiologicznej.

Wyniki iomówienie
Przeprowadzone badania wykazały w grupie psow

zdrowych klinicznie obecnośó szczepów z rodzajl Mct-
lassezia rł, 18 przypadkach (36,7%) na 49 badanych
z\Ę,rcrząt (grupa I),przy czymdrożdzaki izolowano częś-
ciej od psów rasowych niż, od mieszańcó\Ą,, a uzyskane
waftości rvynosiły odpowiedni o 46,79Ą j 32,3oń (tab. ż).
W grupie psów z klinicznymi objawami zapalenia ze-
wnętrznego przewodu słuchowego (otitis exterłla) częs-
totl iwo ś ć rł,ystęp owani a grzyb ólł, była znaczni e rvyzsza
i wynosiła ogółerrl 81.1% (49 tzolatów na 60 badanych
probek).

Szczepy lassezia izolowano z podobną częstotli-
rł,ością zarówno od zwierząt rasowych (81 ,8%), jak i od

Objaśnienie: * -ltczbazwierzal danej grupy

mieszańców (8 l .5%) (tab. 2). Znacznię niższy pozion-t
izolacji grzyba wykazał w latach 1994-1995 Staronie-
rvicz i \ł,sp. (38, 39). Autorzy st,uvierdzili M. paclryder-
ruatis 1edllnie u 39,1% psów zklinicznymi objawami
otitis exterrla.

W zro s t p rzyp adk ó rł, zap a\eń zęw n ętT zneg o p rz ew o du
słuchowego rł,ywołvwanych przez grzyby z rodzaju
Ma.las,sezia, odnototłlywany jest w ostatnich latach nie
tylko w Polsce: w niektór_vch krajach, jak np w Japonii
wskaznik zachorou,ań uległ narł,et podwojeniu (30). Sto-
sunkowo wysoki poziom izolacji zarazka zarówno od
z-wterza! chorych, jak i od zdrowych (komensalny cha-
rakter grzyba) znacznie utrudniał prawidłową diagnos-
tykę mikrobiologiczną (9, 33). Rów,niez ocena patogen-
naści M. pachydęyrrorr, do chwili obecnej budzi powazne
kontrorversje. Pośrednimi dowodami uclziału grzyba
w piocesie chorobowym byĘ:v,ryższa częstotli\Ą,ość jego
izolacjt z przypadków olitis externa oraz skuteczność
stosowania terapii antygrzybiczeJ (I7). Wykazanie
w ostatnich 1atach rnożlirvości indukowaniaprzęz okreś-
ione szczepy M. pachyderruatis stanu zapalnego lv ka-
nale słuchowym u psa (ż7), a także opracowanie ekspe-
rymentalnego modelu infekcji dla tego typu drozdzaka
(40) stanclwią pienvsze bezpośredni e potlr,i erdzenie właś-
ciwości patogennych grzyba.

Najczęście1 w,vstępowanle otitis externa łączono
zkształtetn uszu i lasą psa. Na liście najwyższego ryzy-
ka umieszczono m.in. bassety, labradory, pudle, cocker
spaniele, jamniki, czyli ps1, o tzlł. zwisajapym kształcie
uszl oraz duzej ilości gruczołow apokrynowych i cebu-
lek włosowyclł w kanale słuchowym. W'ysoki odsetek
występowania otitis externc na tle M. pach.vdermatis
u owczarków szetlandzkich i syberyjskich husky (psór,v
o tzw. uszach stojącyclr i duze.j zawafiości kwasów,tfusz-

Tab. 1. Ogólna charakterystyka badanych zwierząt
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Tab. 2. Występowanie grzybórł, z rodzaju Maląssezia u psów



czowych w przewodzie słuchowym) oraz rzadkie infek-
cje wśród dogów (psów o zwisających uszach i małej
ilo ś ci gruc zołów apokrynowych) sugeruj ą j ed nak, że de -
cydujący wpływ na rozwój procesu chorobowego ma
ilość lipidów wydzielany ch przez gruczoĘ apokrynowe
zewnętrznego kanału słuchowego (30). Lipidy bowiem,
pokrywaja.c powierzchnię kanału słuchowego wraz ze
znajdującylni się tam blastosporami M. pachydermatis,
dzięki swojej lepkości i warlościom odżywczympełnią
z jednej strony rolę czynnika adherencyjnego (3 0), z dru-
glej zaś podwyższają w wysokim stopniu proliferację
grzyba(3l).

W obecnych badaniach nie zaobserwowano wyrażne-
go zwiękl między występowaniem M. pachydermatis
a rasą psa. Jedynie w grupie zwierza! zdrowych, podob-
nie jak w badaniach Staroniewicza i wsp. (39), psy raso-
we charakteryzowała nieco wyzsza częstotliwość izo7a-
cjt zarazka z zewnętrznego kanału słuchowego w po-
równaniu z mieszańcami, a odsetek ten wynosił odpo-
wiednio 46,7oń i 32,40ń (tab. 3). Rowniez płeć nie była
istotnym kryterium wrazliwości psów na stan komensa-
lizmu i infekcję wywoły.wanąprzez szczepy Malasse-
zia. Odsetki samic i samców, u których wykazano obec-
ność grzyba, zaTowl1o w obrębie grupy zdrowych psow
(ok. 30%), jak i psów zk7inicznymi objawami choroby
(ok. 80%) były zb|iżone (tab. 2).

Częstotliwość występowania Malasseziu spp. w ze-
wnętrznym przewodzl,e słuchowym psów w zależności
od wieku przedstawiono w tab. 3, Stwierdzono, żebez
względu na grupę badanych zwterząt (zdrowe lub cho-
re) najrzadziej izolowano grzyby od psów do 1 roku zy-
cia. W okresie póżniejszym, w grupie zwierzątzdrowych
p ozytywne ho dowl e grzyb ow z r o dzajl M al a s s e z i a uzy -
skiwano najczęściej od psów pomiędzy ż. a 6. rokiem
(56,2oń), a następnie odsetek ten stopniowo ulegał obni-
żeniu (tab.3). Odmiennie kształtowała się zależnośc
między wiekiem a wrazliwością na infekcj ę wśród psów
z objawami klinicznymi choroby. Od drugiego roku zy-
cia do wieku ok. 10 lat psy chore (otitis externa) wyka-
zywały obecność Malassezia spp.w ponad 80oń izo|a-
tow (tab. 3).

Badania ostatnich lat wskazuj ą że na stopień koloni-
zacji powierzchni ucha zewnętrznego psa rzutowaó może
m. in. doj rz ałośc czynnościowa gnlczołów apokryno-
wych. Osobniki młode, w wieku do 2lat, u których za-
wartość kwasów tłuszczowych nie osiągnęła jeszcze
norrny ftzjologiczrrej (7) charakteryzowały się stosun-
kowo małą wrazl iwo ścią na kontakt z dr ożdżakiem, p od-
czas gdy w okresie póżniejszym. przy pełnej dojrzałości
ftzjologicznej i wysokim poziomie lipidów w wydzieli-
nie ucha zewnętrznego (29,39) zarowno u psów zdro-
wych, jakiz objawami otitis externa odsetek tęnznacz-
nie wzrastał.

Ro zwoj owi zmian kl ini cznych o t i t i s ex t e rn a tow ar zy -
szy na ogół stan zapalny (26), podwyższęnie wydziela-
nia lipidów przez gruczoĘ apokrynowe oraz zwiększo-
na ilość zrogowaciaĘch komórek nabłonka w zewnętrz-
nym kanale słuchowym, czyli mikrośrodowisko idealne
do rozwoju i proliferacji drożdżaków z rodzajl Malas-
sezia (ż0,3l).

Tab. 3. Występowanie grzybów z rodzaju Malassezią spp,
u psów w zależności od wieku
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Ryc. 1. Intensywność wzrostu Malassezia spp. w zależności
od nasilenia objawów klinicznych

Intensywny wzrost Malassezia spp. tolruarzyszył na
ogoł osĘm stanom zapalnym (+++). W 11 przypadkach
na 16 badanych wzrost Malassezia spp. oceniano na 40
jednostek tworzapych kolonie (rtk) i powyzej (ryc. 1).
Przypadki kliniczne, w których nasilenie stanu zapalne-
go było niższe, charakteryzowaĘ się nizsząna ogołliczbą
izolowanych komórek grzyba. Psy zdrowe, bez obj awów
klinicznych wykazywały niewielką liczbę blastospor
Malassezia spp. na 18 badanych probek ażw 14 przy-
padkach (77,8%) Ilczbajtk nie przekraczała wartości 5
(ryc. 1).

Makromorfologia hodow|i Malassezia spp. wyizolo-
wanych z materiaŁll klinicznego była zróżnicowana.
Wyrózniono 5 typów kolonii: duże,białe, gładkie; duze,
kretnowe, gładkie; małe, kremowe, szorstkie; średniej
wielkości, kremowe, gładkie; średniej wielkości, białe,
gładkie. W 34 izolatach (85%) uzyskanych|odzwlerząt
chorych, morfologiakolonii była jednorodna, w 6 (15%)
natomiast obserwowano dwa lub trzy typy kolonli Ma-
lassezia spp. (tab.4). Dominujący typ wzrostu stanowi-
Ę kolonie duze, kremowe, gładkie, które stwierdzano
w 21 izolatach oraz kolonie drobne, kremowe, szorstkie
- w 10 przypadkach, Występowanie odmian fenotypo-
wych M. pachydermatis łączono zazwyczaj z różnym
składem procentowym kwasów thnzczowych w komor-
kach grzyba (22). Dopiero jednak zastosowanie technik
biologii molekularnej, pozwalaj ące wykazać niej edno-
rodność materiału genetycznego szczepów należapych
do gatunku M. pachydermatis (4 odrębne typy) moze
stanowić przekonyłvuj apą podstawę fenotypow e go zr oż-
nicowania grzyba(l).

5n1
45,4'/o

6Il
85,7'/,

Objaśnienie : * jak w tab. 2.
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Tab. 4. Charakterystyka wzrostu szczepów Malassezia spp.
izolowanych od psów (liczbaloń)

Objaśnienie: * -psy zotitis externą

Objaśnienie: * jak w tab. 2.

Równolegle z Malassezia spp. zbadanego materiału
klinicznego izolowano florę bakteryjną. W grupie I obec-
ność bakterli wykazano w 5 izolatach na 14 badanych,
podczas gdy w grupie II - na 40 próbek w 2a @0%)
sfwierdzono kontaminację bakteryjną (tab. 4). Najczęś-
ciej izolowano bakterie z rodzaju Staphylococcus spp.
(n: 2ż), Colynebacterium spp. (n: 6), Sarcina (n : 5)
oraz w pojedynczych przypadkach Pseudomonas spp.,
Proteus spp., Streptococcus spp.,I{ocardia spp. orazla-
seczki Gram-ujemne.

Obok typowych szczepów M. pachydermatis pocho-
dzących zarówno od zdrowych, jak i od chorych zwie-
r ząt wy izolowano lipidozależnę szczępy M al as s ez i a
(tab. 5). Wyizolowano ogółem 5 szczepów tego rodzaju,
z czego 2 (4%) pochodziĘ od zdrorryych psów, a 3 (5%)
od psów ze stanem zapalnym zewnętrznego przewodu
słuchowego. Lipidozależne szczepy Malassezia do chwili
obecnej izolowane byĘ od psów w bardzo rzadkichprzy-
padkach. Obecność tego typu drożdżaków wykazał je-
dynie Crespo i wsp. (l2) w trzech na 66 badanych pró-
bek, pochodzących od psów z objawami otitis externa,
podczas gdy u psów zdrowych klinicznie brak lipidoza-
Ieżny ch szczepow Mal as s ezia. Lipidozale żne szczepy
rodzaju Malassezia przez dhlgie ],ata uważane byĘ za
grzyby antropofilne, dopiero badania lat 90. stwierdzają-
ce ich obecnośó na skórze różnych gatunkow zwierząt,
zmienlły ten pogla.d (21). Obecnie uważa się, ze np.
M. s y mp o d i a l i s j est gatunkiem najb ar dziej rozp owszech-
nionym u kotów, a kolonizując zdrową skórę tych zwie-
rząt,może pełnić on podobnąrolę jak M. pachydermatis
u psów (12). Istnieje jednak bardzo mało dostępnych in-
formacji na temat relacji występujących między lipido-
zależny mi szczep ami M a l a s s e z i a a org anizme m zvv ier ząt.

Obecne badania wskazują że |tpidozależne szczepy
mogąuczestniciryć w etiologii otitis erterna u psów. Uzys-
kane wyniki wyrnagają jednak kontynuacji w celu pre-
cyzyjnego określenia gatunku i właściwości wyizolowa-
nych szczepów, a także określenia ich rozpowszechrrie-
nia w środówisku zwierząl.
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