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Α ν α σ κ ό π η σ η

19Περίληψη

Τα είδη του γένους Malassezia αποτελούν τους μοναδικούς ευκαρυωτικούς μικροοργανισμούς
της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος του ανθρώπου και των ζώων. Η παθογόνος δράση
τους ως αίτιο δερματοπαθειών εγείρει συνεχείς προβληματισμούς. Από τα 14 αναγνωρισμένα
είδη του γένους, τα 8 ενοχοποιούνται για την πρόκληση δερματικών αλλοιώσεων συνηθέστερα
σε περιοχές πλούσιες σε σμηγματογόνους αδένες. Ο τρόπος με τον οποίο από φυσιολογική χλω-
ρίδα μεταπίπτουν σε παθογόνους μικροοργανισμούς δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί. Η
Malassezia furfur είναι το είδος το οποίο έχει κατεξοχήν συνδυαστεί με την πρόκληση νοσημάτων
του δέρματος του ανθρώπου όπως η πoικιλόχρoυς πιτυρίαση, η θυλακίτιδα από Pityrosporum,
η σμηγματoρρoϊκή δερματίτιδα και η ατoπική δερματίτιδα. Σημαντικό ρόλο  στην εκδήλωση
αυτών των νοσημάτων διαδραματίζoυν η κακή διατρoφή, η λήψη κορτικοστεροειδών και η μα-
κρόχρονη χρήση αντιβιοτικών. Η M. pachydermatis, ένα ιδιαίτερα λιπόφιλο είδος, απομονώνεται
από το δέρμα και τον έξω ακουστικό πόρο και το δέρμα υγιών σκύλων σε ιδιαίτερα υψηλά πο-
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Εισαγωγή

Οι μύκητες του γένους Malassezia αποτελούν τους μο-
ναδικούς ευκαρυωτικούς μικροοργανισμούς της φυ-
σιολογικής χλωρίδας του δέρματος. Η αλληλεπίδραση
των μονοκύτταρων αυτών μικροβίων με ιστό (δέρμα)
ενός πολυκύτταρου οργανισμού είναι ιδιαίτερα πολύ-
πλοκη και πολυπαραγοντική. Όπως η πλειονότητα των
δίμορφων μυκήτων, οι μύκητες του γένους Malassezia
έχουν την ιδιότητα να σαπροφυτούν με τη μορφή του
ζυμοειδών κυττάρων. Γενικά η παρουσία τους σε χα-
μηλές συγκεντρώσεις στο υγιές δέρμα αποτελεί συχνό
φαινόμενο και συνήθως παραμένει ασυμπτωματική.
Αντίθετα υψηλές συγκεντρώσεις τους έχουν παρατη-
ρηθεί στο δέρμα ασθενών με ποικιλία δερματοπα-
θειών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η ποι-
κιλόχρους πιτυρίαση, η θυλακίτιδα, η σμηγματορροική
δερματίτιδα, η ατοπική δερματίτιδα και η έξω ωτίτιδα.
Παρά το γεγονός ότι οι δερματοπάθειες, που αναφέρ-
θηκαν είναι νοσήματα με καλή πρόγνωση, το πρό-
βλημα της έγκαιρης διάγνωσης τους μπορεί να οδη-
γήσει σε αστοχία της θεραπευτικής προσέγγισης τους.
Στην παρούσα μελέτη αρχικά ανασκοπείται η ταξινό-
μηση, η μορφολογία και η φυσιολογία  των μυκήτων
του γένους Malassezia. Ακολούθως παρατίθενται στοι-
χεία σχετικά με την παθογένεια και τις παθολογικές
καταστάσεις, που προκαλούν στον άνθρωπο και στο

σκύλο. Στο τέλος αναφέρεται η μεθοδολογία της διά-
γνωσης, που ακολουθείται για την ταυτοποίηση του
είδους της Malassezia, που προκαλεί την αντίστοιχη
δερματική λοίμωξη.

Ιστορικά στοιχεία-Ταξινόμηση

Οι μύκητες του γένους Malassezia, γνωστοί και ως Pi-
tyrosporum, περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον
Eichstedt το 18461 ως σαπρόφυτα, ευκαιριακά παθο-
γόνα του δέρματος και του έξω ακουστικού πόρου
των ζώων και του ανθρώπου. Αρχικά ταξινομήθηκαν
στους ζυμομύκητες, δηλαδή στην ομάδα των μονο-
κύτταρων μυκήτων σχήματος σφαιρικού-, ωοειδούς,
μεγέθους 3-5μm, που πολλαπλασιάζονται με εκβλά-
στηση. Από ένα μητρικό κύτταρο εκβλαστάνει ένα θυ-
γατρικό, το βλαστοσπόριο ή βλαστοκονίδιο.2 Ο
τρόπος αναπαραγωγής καθορίζει και το χαρακτηρι-
στικό σχήμα των θυγατρικών κυττάρων, που προσο-
μοιάζουν με διάφορα αντικείμενα, όπως κορίνα του
bowling, αραχίδα, ή μπουκάλι. Παρότι, όπως ήδη ανα-
φέρθηκε, οι μικροοργανισμοί του γένους Malassezia
υπάγονται στους ζυμομύκητες, ενίοτε μεταπίπτουν σε
μορφή μυκητυλλιακού μύκητα.2,3 Η εσφαλμένη αυτή
θεώρηση είχε σαν αποτέλεσμα την ταξινόμηση τους
σε δύο διαφορετικά γένη. Ειδικότερα, αρχικά καθιε-
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σοστά. Η διαβίωση του ζώου σε υγρό περιβάλλον, η φυσική πτύχωση του δέρματος, η υπερέκ-
κριση σμήγματος και η παρατεταμένη χρήση γλυκοκορτικοειδών ή και αντιβιοτικών είναι πα-
ράγοντες που προάγουν την ανάπτυξη της. Η κλινική εκδήλωση της  στο σκύλο χαρακτηρίζεται
από εντοπισμένες ή γενικευμένες κνησμώδεις δερματικές αλλοιώσεις με ερύθημα, αλωπεκία με
έντονη όξινη οσμή. Η μετάδοση της M. pachydermatis από σκύλους σε ανασοκατασταλμένους
ανθρώπους έχει τεκμηριωθεί. Επίσης έχουν αναφερθεί μελέτες στις οποίες ανθρωπόφιλα είδη
Malassezia απομονώθηκαν από σκύλους, κάνοντας πιθανή τη θεώρηση των μυκητιακών αυτών
λοιμώξεων ως ζωονόσους.
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ρώθηκε η ονομασία Pityrosporum για τη ζυμοειδή
μορφή και η ονομασία Malassezia για τη μυκητυλ-
λιακή. Επιπλέον, το γένος Pityrosporum διαχωρίστηκε
σε δύο είδη, το P. ovale (σχήματος ωοειδούς) και το P.
orbiculare (σχήματος σφαιρικού).4

Ο Sabouraud το 1904 ήταν ο πρώτος ερευνητής, ο
οποίος πρότεινε τη συσχέτιση βλαστικής και μυκη-
τυλλιακής μορφής.2 Παρόλα αυτά για μακρό χρονικό
διάστημα τα γένη Pityrosporum και Malassezia ανα-
γνωρίζονταν ως διαφορετικά. Η ταξινόμηση τους δι-
ευκρινίστηκε οριστικά το 1977 όταν επιτεύχθηκε in
vitro η αναπαραγωγή υφών (μυκητύλλιων) από τις
βλαστικές μορφές ειδών Pityrosporum.5,6

Η ικανότητα μετεξέλιξης της βλαστικής μορφής σε
υφή, οδήγησε το 1986 στην αναγνώριση άλλων δύο
ειδών του γένους Malassezia: της M. furfur και της M.
pachydermatis. Το 1990, με βάση τα αντιγόνα επιφα-
νείας του κυττάρου αναγνωρίστηκαν τρεις ορότυποι
της M. furfur (A, B και C) καθώς επίσης ταυτοποιήθηκε
ένα ακόμη είδος, η M. sympodialis.7 Σήμερα με την εξέ-
λιξη των μοριακών τεχνικών αναγνωρίζονται 14 είδη
του γένους Malassezia από τα οποία μεγαλύτερης ση-
μασίας για την παθολογία ανθρώπου και ζώων έχουν
οι M. furfur, M. sympodialis, M. obtusa, M. globosa, M.
resticta, M. slooffiae, και M. pachydermatis.8

Μορφολογία του κυττάρου

Το κύτταρο των ειδών του γένους Malassezia έχει την
τυπική μορφή ευκαρυωτικού κυττάρου, μεγέθους 3 -
5 μm και σχήματος σφαιρικού ή ωοειδούς. Ως ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά του κυττάρου αναγνωρίζονται
τα ακόλουθα:

• το αυξημένο πάχος του κυτταρικού τοιχώματος
του (0,12 μm), το οποίο αντιστοιχεί στο 26-37% του
συνολικού κυτταρικού  όγκου. Τα σάκχαρα αποτελούν
το κύριο δομικό συστατικό του κυτταρικού τοιχώμα-
τος σε ποσοστό 70%. Το υπόλοιπο 30% αποτελείται
από πρωτεΐνες και λιπίδια, ενώ ανιχνεύονται και μι-
κρές ποσότητες αζώτου και θείου.9

• η παρουσία ελύτρου μεμβρανοειδούς υφής εξω-
τερικά του κυτταρικού τοιχώματος, το οποίο διευκο-
λύνει την προσκόλληση του κυττάρου στο δέρμα του
ξενιστή.10

• η παρουσία  πολλών κοκκίων και κενοτοπίων, γε-
μάτα με λιπίδια, στο κυτταρόπλασμα.

• οι διαφορές στη δομή και τη σύσταση των μιτο-
χονδρίων μεταξύ των διαφορετικών ειδών του γένους
Malassezia, οι οποίες αποτελούν μια βασική μέθοδο
για την τυποποίησής τους.11

Όπως ήδη αναφέρθηκε είναι εφικτή η αναπαρα-
γωγή υφών από ζυμοειδή κύτταρα τόσο in vivo όσο
και in vitro σε κοινά και σε ειδικά θρεπτικά. Αναλόγως

του θρεπτικού υποστρώματος που χρησιμοποιείται
από τους ζυμομύκητες αναπαράγονται λίγες ή πολλές
υφές βραχείες ή μακρές, καμπυλωτές ή διακλαδισμέ-
νες, με ή χωρίς  διαφράγματα και μέγεθος μεταξύ15-
50 μm.12

Αναπαραγωγή

Όλα τα είδη του γένους Malassezia αναπαράγονται
αγενώς. Το γενετικό υλικό τους βρίσκεται σε ευδιά-
κριτο πυρήνα, που περιβάλλεται από πυρηνική μεμ-
βράνη. Κατόπιν αλληλούχησης αποδείχθηκε ότι το
γονιδίωμα τους αριθμεί στα 9 εκατομμύρια νουκλεο-
τίδια, και 4.285 γονίδια.13 Στο μικρό αριθμό των γονι-
δίων αποδίδεται η προσαρμοστικότητα του μύκητα
σε έναν συγκεκριμένο ιστό ή όργανο, όπως είναι το
δέρμα.14,15 Κατά τον αγενή κύκλο αναπαραγωγής πα-
ράγεται πολύ μεγάλος αριθμός θυγατρικών κυττάρων,
γεγονός το οποίο διευκολύνει τη διασπορά του μικρο-
οργανισμού. Πάνω στο μητρικό κύτταρο αναπτύσσε-
ται ένα θυγατρικό, το εκβλάστημα, το οποίο αυξάνει
προοδευτικά σε μέγεθος και διαχωρίζεται από το μη-
τρικό με ένα διάφραγμα, γνωστό ως «σέπτο». Όταν το
θυγατρικό κύτταρο αποκτήσει ένα ιδανικό μέγεθος
αποχωρίζεται πλήρως καταλείποντας στο σημείο της
εκβλάστησης, πάνω στο μητρικό, μια «ουλή».

Εγγενής αναπαραγωγή δεν έχει επιβεβαιωθεί σε κα-
νένα από τα 14 γνωστά είδη του μύκητα.16

Μεταβολισμός

Ο μικροοργανισμός αξιοποιεί τα αμινοξέα μεθειονίνη,
κυστίνη, κυστεΐνη σαν πηγές θείου.17 Δεν διαθέτει μη-
χανισμούς ζύμωσης σακχάρων και ως μοναδική πηγή
άνθρακα χρησιμοποιεί τα λιπίδια.14 Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον όμως παρουσιάζει η παρατήρηση, ότι όλα τα είδη
του γένους Malassezia αδυνατούν να συνθέσουν λιπί-
δια, λόγω μη παραγωγής του ενζύμου συνθάση.18 Σαν
αποτέλεσμα, για την in vitro αναπαραγωγή τους, κρί-
νεται απαραίτητη η προσθήκη έτοιμων λιπαρών
οξέων (λινολεϊκού, ολεϊκού, παλμιτικού, στεατικού, μυ-
ριστικού οξέος) στο καλλιεργητικό υλικό.19 Επιπλέον
η προσθήκη λιπαρών οξέων μακράς αλύσου, αποδεί-
χτηκε ότι προάγει την ανάπτυξη του μύκητα. Εξαίρεση
αποτελεί το είδος M. pachydermatis, το οποίο δεν
απαιτεί για την in vitro καλλιέργεια του παρουσία λι-
πιδίων χωρίς όμως να έχει αποδειχτεί εάν διαθέτει την
ικανότητα παραγωγής συνθάσης.20

Για την αξιοποίηση των εξωγενών λιπιδίων όλα τα
είδη της Malassezia συνθέτουν έναν μεγάλο αριθμό εν-
ζύμων και μεταβολιτών με λιπολυτική δραστηριότητα
(λιπάσες), οι οποίες εντοπίζονται στο κυτταρικό τοί-



χωμα ή/και στις μεμβράνες των κυτταροπλασματικών
οργανιλίων.21 Ειδικότερα το είδος M. globosa διαθέτει
πληθώρα γονιδίων υπεύθυνων για τη σύνθεση  λιπα-
σών, διαμέσου των οποίων  υδρολύει τα τριγλυκερίδια
του σμήγματος και καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγ-
κες.22 Επίσης το είδος M. furfur παράγει το ένζυμο φω-
σφολιπάση.21 Τα επιθηλιακά κύτταρα της επιδερμίδας
υδρολύονται από τη φωσφολιπάση και εκλύουν αρα-
χιδονικό οξύ, μια ερεθιστική ουσία, που ενοχοποιείται
για την πρόκληση φλεγμονής του δέρματος.23

Για την ανάπτυξή του ο μύκητας δεν παρουσιάζει
ιδιαίτερες απαιτήσεις σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και
ηλεκτρολύτες. Όσον αφορά στις απαιτήσεις σε οξυ-
γόνο, αναπτύσσεται ευκολότερα σε αερόβιες συνθή-
κες χωρίς όμως να αναστέλλεται ο μεταβολισμός  του
σε περιβάλλον με χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου ή
ακόμη και απουσία του. Τέλος η τιμή pH 5.0 αποτελεί
τη βέλτιστη τιμή για την ανάπτυξή του.5

Malassezia ως φυσιολογική χλωρίδα του
δέρματος

Τα είδη του γένους Malassezia ανήκουν στη φυσιολο-
γική χλωρίδα του δέρματος και συνήθως απομονώ-
νονται από περιοχές πλούσιες σε σμηγματογόνους
αδένες (θώρακας, κρανίο, μεσοδακτύλια διαστή-
ματα).24 Η κατανομή των διαφόρων ειδών στο δέρμα
μελετήθηκε εκτενώς από τους Leeming και συνεργά-
τες με τη χρήση ειδικού καλλιεργητικού υποστρώμα-
τος και την εφαρμογή μιας ιδιαίτερα αποτελεσματικής
μεθόδου δειγματοληψίας, που επιτρέπει τη συλλογή
του 98% της μικροβιακής χλωρίδας.25 Διάφορα είδη
Malassezia αναπτύχθηκαν από όλες τις περιοχές δειγ-
ματοληψίας (στήθος, πλάτη, πίσω από τα αυτιά, μέ-
τωπο, μάγουλα, εσωτερικό μηρών κ.α.). Μεγαλύτεροι
πληθυσμοί καταμετρήθηκαν σε δείγματα από την
πλάτη, το στήθος, τα αυτιά, τα μάγουλα και το μέτωπο.
Επίσης, παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο
φύλων με την υψηλότερη πυκνότητα μυκήτων να κα-
ταμετράται στους άνδρες και σε δείγματα από το κάτω
τμήμα του κορμού και το άνω των μηρών.26 Οι Berg-
brant και Faegermann5 διαπίστωσαν ότι ο πληθυσμός
του μικροοργανισμού μειώνεται με την πάροδο της
ηλικίας, λόγω ανάλογης προοδευτικής μείωσης της
παραγωγής λιπιδίων στο δέρμα. Επιπλέον, είναι ση-
μαντικό να αναφερθεί ότι η συχνότητα αποικισμού με
Malassezia του δέρματος ατόμων προερχομένων από
διαφορετικές χώρες ποικίλει.27

Ειδικές ανοσοσφαιρίνες IgG και IgM είναι πιθανών να
ανιχνευθούν και σε υγιείς ξενιστές. Κατά κανόνα όμως
η Malassezia διεγείρει την παραγωγή αντισωμάτων σε
άτομα, που εμφανίζουν λύσεις συνεχείας του δέρματος.
Για παράδειγμα διαπιστώθηκε ότι μέχρι ποσοστού 50%

οι πάσχοντες από ατοπική δερματίτιδα είχαν ειδικές
ανοσοσφαιρίνες έναντι του μικροοργανισμού. Ο βαθ-
μός ευαισθητοποίησης εξαρτιόταν κατά κανόνα από
την έκταση των αλλοιώσεων του δέρματος.28

Παθογένεια

Η παθογένεια των δερματικών λοιμώξεων, που προ-
καλούνται από τη Malassezia δεν είναι πλήρως γνω-
στή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις πολύπλοκες αλ-
ληλεπιδράσεις του ζυμομύκητα με το δέρμα, ένα
όργανο το οποίο υπέστη πολλαπλές μεταλλαγές κατά
τη διάρκεια της βιολογικής εξέλιξης. Tο δέρμα απο-
τελεί φυσικό φραγμό του οργανισμού έναντι των μο-
λύνσεων από μικροοργανισμούς.29 Μέσω της φυσιο-
λογικής χλωρίδας και του μικροβιακού ανταγωνισμού
περιορίζεται η πιθανότητα αποικισμού της επιδερμί-
δας από παθογόνους μικροοργανισμούς.24 Επιπλέον
η παρουσία στο δέρμα μηχανισμών μη ειδικής (φα-
γοκύτταρα), αλλά και ειδικής ανοσίας (κύτταρα Lage-
rhans, μονοκύτταρα, σιτευτικά, ενδοθηλιακά ,Τ-κύτ-
ταρα, ανοσοσφαιρίνες IgG, ΙgΑ) αυξάνει την άμυνα
του έναντι διαφόρων παθογόνων μικροβίων. Σε υγιές
δέρμα, οι ζυμομύκητες Malassezia αντλούν τα απα-
ραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξή τους,
χωρίς να προκαλούν ασθένειες. Στην περίπτωση όμως
κατά την οποία η άμυνα του δέρματος διαταράσσεται
οι μύκητες προσαρμόζονται τροποποιώντας την έκ-
φραση των λιπασών και φωσφολιπασών, ενζύμων που
εμπλέκονται στην άντληση ενέργειας από τα δερμα-
τικά κύτταρα.30,31 Οι λιπάσες και φωσφολιπάσες, που
εντοπίζονται ως προένζυμα στο κυτταρικό τοίχωμα
του ζυμοειδούς μύκητα ενεργοποιούν το σύστημα
του συμπληρώματος προκαλώντας φλεγμονή της επι-
δερμίδας, κερατινόλυση, επιδερμική σπογγείωση και
πιθανά κνησμό.32 Επιπλέον κατά την εξέλιξη της φλεγ-
μονής παράγονται από το μύκητα τα ένζυμα εστε-
ράση, λιποσυγγενάση και πρωτεάση, τα οποία συμ-
βάλουν στην επιδείνωση του κνησμού και στην
πρόκληση πόνου.33

Νοσήματα του δέρματος του ανθρώπου

Το είδος M. furfur έχει συνδυαστεί με την πρόκληση
νοσημάτων του δέρματος του ανθρώπου, σημαντικό-
τερα των οποίων είναι: η πoικιλόχρoυς πιτυρίαση, η
θυλακίτιδα από Pityrosporum, η σμηγματoρρoϊκή δερ-
ματίτιδα και η ατoπική δερματίτιδα.

Η ποικιλόχρους πιτυρίαση (Pityriasis versicolor)
είναι μια χρόνια επιφανειακή μυκητίαση. Η νόσος είναι
συχνότερη σε εφήβους και νέoυς ενήλικες, λόγω της
έντονης  λειτoυργίας των σμηγματoγόνων αδένων
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τους. Παρόλα αυτά έχει περιγραφεί σε νεογνά34 αλλά
και σε ηλικιωμένους.35 Σημαντικό ρόλo στην εκδή-
λωση της ποικιλόχρους πιτυρίασης διαδραματίζoυν
και ενδoγενείς παράγoντες, όπως η κακή διατρoφή, η
λήψη αντισυλληπτικών και η συστηματική χρήση κoρ-
τικoστερoειδών.36 Η νόσος εκδηλώνεται όταν η M. fur-
fur λαμβάνει μορφή μυκητυλλιακού μύκητα και
εισβάλλει στην κερατίνη στιβάδα τoυ δέρματoς. Χα-
ρακτηρίζεται από εμφάνιση υποχρωματικών ή υπερ-
χρωματικών αλλοιώσεων, κατά κανόνα στoν κoρμό
και στα ανώτερα τμήματα των άκρων. Οι ιστοπαθολο-
γικές αλλοιώσεις περιορίζονται στην κερατίνη στοι-
βάδα του δέρματος.37

Η θυλακίτιδα από Pityrosporum έχει την ίδια ηλι-
κιακή κατανομή με την ποικιλόχροα πιτυρίαση. Ο επι-
πολασμός της όμως είναι μεγαλύτερος σε χώρες με
θερμό και υγρό κλίμα, με ιδιαίτερες εξάρσεις κατά
τους θερινούς μήνες.38 Η παθογένεια του νοσήματος
έγκειται στην πρόκληση θυλακίτιδας από τα ελεύθερα
λιπαρά οξέα, στα οποία η M. furfur διασπά τα τριγλυ-
κερίδια του σμήγματος. Η κλινική εικόνα της νόσου
χαρακτηρίζεται από την παρουσία κνησμωδών βλα-
τίδων ή φλυκταινών στον αυχένα, στη ράχη, στο θώ-
ρακα και στους ώμους.39 Εφόσον η διάγνωση της
νόσου γίνει έγκαιρα, η πρόγνωση της είναι καλή και η
ίαση πλήρης. 

Η σμηγματoρρoϊκή δερματίτιδα εμφανίζεται κατά
κανόνα κατά τη βρεφική ηλικία, καθώς και κατά την
4η-5η δεκαετία της ζωής του ανθρώπου. Εκτός από τη
M. furfur, στην αιτιοπαθογένεια της νόσου εμπλέκεται
και η M. globosa. Η νόσος κυρίως οφείλεται σε μη ει-
δική ερεθιστική φλεγμονή του δέρματος και λιγότερο
σε ανοσολογική αντίδραση του ξενιστή.40 Η κλινική
εκδήλωση κυμαίνεται από ήπια ερυθρότητα των ρι-
νοπαρειακών πτυχών μέχρι και έντονη φλεγμονή του
προσώπου και του άνω τμήματος του κορμού.41

Η ατoπική δερματίτιδα αποτελεί χρόνια κνησμώδη
ανοσολογική αντίδραση του δέρματος, χαρακτηριζό-
μενη από ερύθημα, απολέπιση και πάχυνση της επι-
δερμίδας. Προσβάλλονται άνθρωποι κάθε ηλικίας με
τον υψηλότερο επιπoλασμό να παρατηρείται σε
νεαρά άτομα διαμένοντα στη Β. Ευρώπη.42 Η εκδή-
λωση της νόσου εξαρτάται από παράγοντες, που σχε-
τίζονται με την κληρονομικότητα, το περιβάλλον του
ξενιστή, τις προϋπάρχουσες βλάβες του δέρματος
καθώς και τη συνύπαρξη διαφόρων άλλων λοιμωδών
παραγόντων.43 Ιδιαιτέρως η ευκαιριακή λοίμωξη από
το είδος M. sympodialis συνδέεται με την πρόκληση
ατοπικής δερματίτιδας.44,45

Νοσήματα του δέρματος του σκύλου

Το κύριο είδος ζυμομύκητα, σχετιζόμενο με την εκδή-

λωση δερματικής νόσου του σκύλου είναι η M. pach-
ydermatis. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα λιπόφιλο είδος του
οποίου η ανάπτυξη προάγεται από την παρουσία φυ-
σικών λιπιδίων στο δέρμα των ζώων. Συγκεκριμένα
έχει απομονωθεί από τον έξω ακουστικό πόρο και το
δέρμα υγιών σκύλων σε ποσοστό 8-86% και 23-50%
αντίστοιχα.46 Συχνά επίσης απομονώνεται από τα βλε-
νογοννοδερματικά όρια (χείλη, αιδοίο), τα μεσοδακτύ-
λια διαστήματα, την κάτω επιφάνεια του θώρακα και
της κοιλιάς καθώς και την περιπρωκτική χώρα. Σε πο-
σοστό 46% καλλιεργείται από υλικό προερχόμενο από
φλεγμαίνοντες περιπρωκτικούς σάκους.47 Αλλαγές
στο μικροπεριβάλλον του δέρματος και διαταραχές
του ανοσοποιητικού συστήματος, μπορεί να οδηγή-
σουν στην υπερανάπτυξη της M. pachydermatis με μη-
χανισμούς που ακόμη δεν είναι απολύτως γνωστοί.48

Πολλές φυλές σκύλων ιδιαίτερα οι μακρύτριχες όπως
Basset hound, English Setter, German Sepherd και αρ-
κετές άλλες εμφανίζουν προδιάθεση στην εκδήλωση
δερματικών μυκητιάσεων. Στις ίδιες φυλές βρέθηκε να
υπάρχει προδιάθεση στην ατοπική δερματίτιδα, χωρίς
να έχει αποσαφηνιστεί εάν αυτή η νόσος σχετίζεται με
λοίμωξη από Malassezia.49

Η M. pachydermatis ως σαπροφυτικός οργανισμός,
μπορεί να μεταπέσει σε παθογόνο κάτω από ειδικές
συνθήκες. Η διαβίωση σε υγρό περιβάλλον, η φυσική
πτύχωση του δέρματος και η υπερέκκριση σμήγματος
είναι παράγοντες που προάγουν την  ανάπτυξή
της.50,51 Η παρουσία βακτηρίων στον έξω ακουστικό
πόρο του σκύλου δεν παρεμποδίζει, αλλά αντιθέτως
προάγει την ανάπτυξή της. Το παραπάνω γεγονός επι-
βεβαιώνεται από τη συχνή, ταυτόχρονη απομόνωση
Staphylococcus intermedius και M. pachydermatis από
τον έξω ακουστικό πόρο σκύλων, που πάσχουν από
έξω ωτίτιδα.52,53 Επιπλέον συνυπάρχουσες παθολογι-
κές καταστάσεις δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για
την ανάπτυξη της M. pachydermatis. Σε αυτές περιλαμ-
βάνονται η αλλεργική δερματίτιδα, η δεμοδήκωση, οι
διάφορες ενδοκρινοπάθειες (π.χ. υπερφλοιοεπινεφρι-
δισμός), οι μεταβολικές διαταραχές (π.χ. παχυσαρκία)
και οι πρωτογενείς διαταραχές κερατινοποίησης.54

Τέλος η παρατεταμένη χρήση γλυκοκορτικοειδών ή
και αντιβιοτικών μπορούν επίσης να συμβάλουν στην
υπερανάπτυξη του ζυμομύκητα στο δέρμα σκύλων.55

Η κλινική εκδήλωση της M. pachydermatis στο
σκύλο χαρακτηρίζεται από εντοπισμένες ή γενικευμέ-
νες κνησμώδεις δερματικές αλλοιώσεις. Συχνότερα οι
αλλοιώσεις αυτές εντοπίζονται στο πρόσωπο (βλενο-
γοννοδερματικά όρια των χειλέων, περιοφθαλμικά,
στη ραχιαία επιφάνεια του επιρρινίου), στον έξω
ακουστικό πόρο, στα άκρα (μεσοδακτύλια διαστή-
ματα, ανάμεσα στα πελματικά φύματα), στη μασχαλι-
αία και βουβωνική χώρα, στο θώρακα και στην
κοιλιά.56 Η τυπική εικόνα των αλλοιώσεων χαρακτηρί-



ζεται από αλωπεκία, σμηγματόρροια και ερύθημα. Σε
πιο χρόνιες καταστάσεις μπορεί να παρατηρηθούν
υπέρχρωμες κηλίδες και ληχεινοποίηση του δέρμα-
τος. Βλατίδες και φλύκταινες διαπιστώνονται μόνο σε
δευτερογενή βακτηριδιακή επιμόλυνση των αρχικών
αλλοιώσεων του μύκητα.57 Ιδιαιτέρως συχνά η λοί-
μωξη από Malassezia στους σκύλους εκδηλώνεται ως
ετερόπλευρη οξεία έξω ωτίτιδα με έντονο κνησμό του
πτερυγίου του ωτός, ερύθημα και κηρώδους σύστα-
σης, καστανόχρωμο, κυψελιδικό έκκριμα.58 Η χρόνια
μορφή της πιθανόν να είναι ετερόπλευρη ή αμφοτε-
ρόπλευρη και χαρακτηρίζεται από έντονο κνησμό,
απουσία πόνου, ληχεινοποίηση δέρματος και από την
παρουσία δύσοσμου ορώδους ή κηρώδους σύστασης
εκκρίματος στην περιοχή του έξω ωτός. Στην πλειονό-
τητα των περιπτώσεων και σε αντίθεση με ό,τι παρα-
τηρείται στην βακτηριακή ωτίτιδα, το πτερύγιο του
ωτός φλεγμαίνει. Πολύ συχνά η μυκητιακή έξω ωτί-
τιδα συνδυάζεται με ποδοδερματίτιδα.59

Διάγνωση

1. Άμεση μικροσκοπική
Σε υποψία ποικιλόχρους πιτυρίασης συλλέγονται λέπια
από τις κηλιδώδεις βλάβες ή εναλλακτικά χρησιμο-
ποιείται η μέθοδος της προσκολλητικής ταινίας. Η μι-
κροσκόπηση γίνεται άμεσα μετά την προσθήκη μιας
σταγόνας μελάνης Quick Parker με μία σταγόνα δια-
λύματος ΚΟΗ 20%. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί κυανό του μεθυλενίου, μετά από μονιμοποί-
ηση του παρασκευάσματος με οξικό οξύ. Διαγνωστικά
στοιχεία λοίμωξης από Malassezia αποτελούν τα
αθροίσματα κατά τόπους σφαιρικών κονιδίων διαμέ-
τρου 4-8μm με παχύ τοίχωμα και ευρεία βάση, συνή-
θως με εκβλαστώματα σε συνδυασμό με βραχείες,
γωνιώδεις ψευδοϋφές, εύρους 2-5μm και ποικίλου μή-
κους (εικόνα ως “spaghetti & meatballs”).60 (Εικόνα 1)

2. Κυτταρολογική εξέταση
Ο τρόπος δειγματοληψίας εξαρτάται κατά κύριο λόγο
από την περιοχή εντόπισης των αλλοιώσεων. Επιχρί-
σματα μπορούν να ληφθούν άμεσα με την μέθοδο
του εντυπώματος, κατά την οποία μια αντικειμενοφό-
ρος πλάκα πιέζεται σταθερά πάνω στις αλλοιώσεις.
Επίσης επιχρίσματα παρασκευάζονται από ξέσματα ή
υλικό της αλλοίωσης, τα οποία δειγματίζονται με απο-
στειρωμένη γάζα και τοποθετούνται πάνω στην αντι-
κειμενοφόρο πλάκα. Τα διαγνωστικά επιχρίσματα θα
πρέπει να λαμβάνονται από πολλαπλές πάσχουσες
περιοχές του σώματος και κατά προτίμηση να θερ-
μαίνονται  πριν από την χρώση.61 Στη συνέχεια τα επι-
χρίσματα βάφονται με χρώσεις τύπου Romanovski
(χρώση Diff-Quick). Η μικροσκόπηση των επιχρισμά-

των γίνεται με φακό 40Χ. Η καταμέτρηση περισσότε-
ρων των 10 ζυμομυκήτων ανά οπτικό πεδίο θεωρείται
υψηλή συγκέντρωση και είναι ενδεικτική λοίμωξης
(Εικόνα 2). Σε κυτταρολογικά επιχρίσματα κυψελιδικού
εκκρίματος ωτός αναμένεται μεγαλύτερος αριθμός
ζυμομυκήτων / οπτικό πεδίο. Αν και τυπικά τα ουδε-
τερόφιλα απουσιάζουν στη δερματίτιδα από Malas-
sezia, η παρουσία τους δηλώνει συνυπάρχουσα βα-
κτηριακή μόλυνση.62

Και η δύο παραπάνω μέθοδοι αποτελούν μέθοδο
αναφοράς για τη διάγνωση των λοιμώξεων του δέρ-
ματος από μύκητες του γένους Malassezia.

2. Καλλιέργεια
Για την καλλιέργεια των ειδών του γένους Malassezia
χρησιμοποιείται το ειδικό θρεπτικό υλικό m-Dixon
agar (2133 CONDA, Spain). Μικρή ποσότητα παθολο-
γικού υλικού καλλιεργείται επιφανειακά σε τρυβλία, τα
οποία επωάζονται  αερόβια στους 30-32°C για χρονικό
διάστημα έως 15 ημερών. Οι χαρακτηριστικές λευκο-
κίτρινες και κρεμώδεις αποικίες ανακαλλιεργούνται σε
m-Dixon agar και στη συνέχεια  ταυτοποιούνται στο
επίπεδο του είδους με βάση:63

• την ανάπτυξη τους σε θρεπτικό υλικό Sabouraud
agar

• τη δοκιμή της καταλάσης
• την αναστολή ανάπτυξης από tween η/και Ch-

remphor EL
• τη δοκιμή της εσκουλίνης.

3. Διάγνωση με μοριακές μεθόδους
Η μοριακή διάγνωση των δερματικών λοιμώξεων, που
οφείλονται στο είδος Malassezia γίνεται με βάση την
αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης, τόσο τη
συμβατική (jel based PCR), όσο και την πραγματικού
χρόνου (real time PCR).64 Πρόσφατα έχει εφαρμοστεί
διαγνωστικά με ιδιαίτερη επιτυχία η μέθοδος της ανά-
λυσης πολυμορφισμών (PCR-RFLP) με τα περιοριστικά
ενζυμα Hha1 και BstF1.64,65 Τέλος με τη χρήση της φα-
σματομετρίας μάζας MALDI-TOF MS στη διαγνωστική
των δερματικών λοιμώξεων επιτυγχάνεται η ταυτο-
ποίηση της Malassezia στο επίπεδο του είδους σε ελά-
χιστο χρονικό διάστημα.65

Επίλογος

Τα είδη του γένους Malassezia αποτελούν μέρος της
φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος του ανθρώπου
και του σκύλου. Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί τους ανευ-
ρίσκονται σε περιοχές του σώματος με μεγάλη πυκνό-
τητα σε σμηγματογόνους αδένες, όπως τριχωτό της
κεφαλής, πρόσωπο, στέρνο, μέση της πλάτης, έξω
ακουστικό πόρο. Η ολοκλήρωση της αλληλούχησης
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του γονιδιώματος αποτέλεσε ένα σημείο καμπής, για
την καλύτερη κατανόηση των νοσημάτων, που προ-
καλούνται από αυτό το γένος ζυμομυκήτων.68 Ειδικό-
τερα ανακαλύφθηκαν γονίδια συνδεόμενα τόσο με
την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό τους στο
δέρμα, όσο και με την παθογόνο δράση τους. Συμπε-
ρασματικά τα δερματικά νοσήματα, που προκαλούν-
ται από μύκητες του γένους Malassezia θεωρούνται
ενδογενή και η συνύπαρξη γενετικών, περιβαλλοντι-
κών, ορμονικών, και άλλων παραγόντων είναι ιδιαίτε-
ρης σημασίας για την εκδήλωσή τους. 

Τόσο ο άνθρωπος όσο και ο σκύλος προσβάλλον-
ται από τους ζυμομύκητες αυτού του είδους και εκδη-
λώνουν παρόμοια συμπτωματολογία. Η μετάδοση της
M. pachydermatis από σκύλους σε ανθρώπους έχει
τεκμηριωθεί. Ειδικότερα αποδείχτηκε η ζωονοτική με-
τάδοση της σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς μέσω

του υγειονομικού προσωπικού που διέθετε σκύλους.69

Επίσης έχει διευκρινιστεί ότι τα ανθρωπόφιλα είδη
είναι δυνατό να μεταδοθούν στα κατοικίδια ζώα και
κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να προκαλέ-
σουν δερματικά νοσήματα.70 Η «αμφίδρομη» αυτή με-
τάδοση των ζυμομυκήτων Malassezia αποτελεί ένα
σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της ενιαίας ιατρικής, η
οποία συνδέει άρρηκτα τον άνθρωπο με το περιβάλ-
λον του.

Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων: Οι συγγρα-
φείς δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφε-
ρόντων.

Ευχαριστίες: Οι συγγραφείς ευχαριστούν το Εργα-
στήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ για
την ευγενή παραχώρηση της εικόνας 1 του κειμένου.
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Εικόνα 1

Άμεσο παρασκεύασμα ξεσμάτων ψιλού δέρματος
από ασθενή με ποικιλόχρου πυτηρίαση όπου φαί-
νονται σφαιρικά κονίδια με εκβλάστηση και βρα-
χείες γωνιώδεις υφές (Χρώση κυανού του μεθυ-
λενίου Χ 100) 

Εικόνα 2

Κυτταρολογικό επίχρισμα εκκρίματος  έξω ακου-
στικού πόρου σκύλου. Ο αριθμός των βλαστοκο-
νιδίων M. pachydermatis υπολογίζεται  σε περισ-
σότερα από 10 κύτταρα/οπτικό πεδίο (Χρώση Diff
- Quick 100Χ).
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Summary

Skin infections of humans and dogs caused by Malassezia yeasts:
A review of the literature

Vasileios Stavropoulos, George Filioussis
Laboratory of Microbiology and Infectious Diseases, Faculty of Veterinary Medicine,
School of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Malassezia yeasts are the only eukaryotic commensal microorganisms of the normal skin of hu-
mans and animals. Their potential as causative agents in the pathogenesis of skin disorders
causes continued speculation. The genus comprises 14 species, 8 of which have been linked to
several skin diseases preferentially distributed in the seborrheic areas of the skin surface. The
question whether they are mere commensals coincidentally found in diseased skin or a real
cause of human skin disorders remains controversial. Malassezia furfur is the main anthropophilic
species that is believed to be the causative agent of various human dermatological disorders
including pityriasis versicolor, seborrheic dermatitis, atopic dermatitis, and dandruff. Predisposing
factors to M. furfur skin diseases include bad nutrition, prolonged use of glucocorticoids or an-
tibiotics. M. pachydermatis is a highly lipophilic species isolated from the skin and the external
ear canal of healthy dogs. Humid environment, natural skin folding, sebaceous hypersecretion
and prolonged use of glucocorticoids and / or antibiotics are factors that promote the growth
of this species. Common clinical findings of M. pachydermatis dog infection are pruritic lesions
characterized by alopecia, seborrhea, erythema and rancid smell. M. pachydermatis is occasionally
isolated from human skin Moreover studies in which dogs have been infected by anthropophilic
species of Malassezia are also mentioned and contribute to the knowledge of ecology and pos-
sible mechanism of zoonotic transmission of this organism.

Key words
Malassezia spp., skin infections, human, dog
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