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Grzyby klasyfikowane w rodzaju Malassezia nale-
żą do patogenów oportunistycznych o istotnym 

znaczeniu klinicznym, które naturalnie bytują na skó-
rze i sierści zwierząt (1). Główne jednostki chorobowe 
związane z tymi drożdżakami obejmują choroby der-
matologiczne, a w przypadku znacznego obniżenia od-
porności mogą także przyczyniać się do wystąpienia 
zakażeń ogólnoustrojowych (2). Infekcje powierzch-
niowe powodowane przez te grzyby występują najczę-
ściej w obszarach ciała o dużej zawartości substancji 
tłuszczowych, ze względu na lipidowe zapotrzebowa-
nie tych patogenów. Dla większości gatunków lipidy są 
niezbędne do wzrostu i namnażania się (3). Dane na-
ukowe wskazują, że u ludzi i zwierząt immunokompe-
tentnych o prawidłowej barierze skórno-naskórkowej 
grzyby z rodzaju Malassezia wywierają efekt immuno-
supresyjny, co pozwala im przetrwać w roli komensa-
la, natomiast w przypadku osobników z niedoborami 
odporności i najczęściej towarzyszącymi choroba-
mi skóry grzyby stymulują odpowiedź zapalną, któ-
ra przyczynia się do wystąpienia zmian skórnych (4).

Historia badań nad drożdżami z rodzaju Malassezia

Historia taksonomii grzybów drożdżopodobnych 
z rodzaju Malassezia oraz opisu ich roli jako czyn-
ników etiologicznych infekcji powierzchniowych 

u ludzi i zwierząt jest długa i bardzo ciekawa. Bada-
nia nad tymi grzybami prowadzone były przez cztery 
wieki na trzech kontynentach z wykorzystaniem od 
prostych metod obserwacji mikroskopowych, aż po 
współczesne techniki sekwencjonowania genomo-
wego. Związek pomiędzy występowaniem Malasse-
zia spp. a zmianami skórnymi po raz pierwszy opi-
sał K.F. Eichstedt w 1846 r., na podstawie obserwacji 
strzępek grzybów u pacjenta chorującego na łupież 
pstry (pityriasis versicolor; 3). W 1853 r. C. Robin na-
zwał grzyby strzępkowe opisane przez Eichstedta 
jako Microsporon furfur, uważając, że należą one do 
grupy dermatofitów, a powodowana przez nie cho-
roba skóry powinna nazywać się tinea versicolor. Na-
stępnie w 1874 r. F.L Malassez zaobserwował mikro-
skopowo owalny i okrągły kształt komórek grzybów 
Microsporon furfur w zeskrobinach naskórka od pa-
cjentów z łupieżem pstrym. Na podstawie tych ob-
serwacji wnioskował, że grzyby te należy uznać za 
jednokomórkowe drożdże, a nie dermatofity (5). Na-
zwę rodzajowa Malassezia zaproponował w 1889 r. 
C. Baillon na cześć wspomnianego wcześniej bada-
cza. Późniejsze zamieszanie taksonomiczne zostało 
zapoczątkowane w 1910 r. przez R. Sabourauda, wy-
bitnego mykologa medycznego, który zaproponował 
nazwę Pityrosporum malassezi dla drożdży o komór-
kach kształtu butelkowatego, wywołujących łupież. 

Charakterystyka mikrobiologiczna i kliniczna grzybów 
z rodzaju Malassezia
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W warunkach in vitro grzyby z rodzaju Malassezia wy-
hodowali i scharakteryzowali ich właściwości wzro-
stowe po raz pierwszy D. Castellani i  A. Chalmers 
w 1913 r. Z weterynaryjnego punktu widzenia istot-
ny jest rok 1925, kiedy to K. Weidman zaobserwował 
występowanie drożdży o komórkach w kształcie bu-
telek u nosorożca indyjskiego (Rhinoceros unicornis) 
z uogólnionym złuszczającym zapaleniem skóry (6). 
Istotną różnicą pomiędzy grzybami wyizolowanymi 
przez Weidmana w porównaniu z wcześniej opisy-
wanym gatunkiem M. furfur była stosunkowo łatwa 
hodowla na rutynowych podłożach mykologicznych 
bez suplementacji lipidami. Weidman sklasyfikował 
drożdże w obowiązującym wówczas rodzaju Pityro-
sporum, z nazwą gatunku P. pachydermatis. Interesu-
jące jest, że nosorożce szybko zareagowały na miej-
scowe leczenie 1% kwasem salicylowym w smalcu (6). 
W latach 1940–1960 nastąpiło wiele kontrowersyjnych 
zmian w taksonomii i opisie nowych gatunków, które 
zostały skorygowane dopiero w 1970 r. w The Yeasts, 
a Taxonomic Study (3). Osiągnięto wówczas kompro-
mis, w którym wszystkie opisane drożdże Malasse-
zia rosnące na podłożach bez lipidów sklasyfikowa-
no w jednym gatunku M. pachydermatis.

Współczesny podział taksonomiczny

W 1989 r. rodzaj Malassezia, znany również pod na-
zwą rodzajową Pityrosporum, obejmował tylko dwa 
gatunki: M. furfur (synonimy P. ovale, P. orbiculare), 
gatunek zależny od lipidów występujących na ludz-
kiej skórze i  M.  pachydermatis (synonim P. pachy-
dermatis, P. canis), gatunek wyizolowany ze skóry 
zwierząt, zwłaszcza psów (3). W 1990 r. C. Simmons 
i D. Guého opisali nowy gatunek M. sympodialis, któ-
ry charakteryzował się sympodialnym (rozgałęzia-
jącym się wieloosiowo) procesem pączkowania (7). 
W 1996 r. Guého i wsp. (8) podjęli się pełnej rewizji 
taksonomicznej rodzaju Malassezia i  opisali czte-
ry nowe gatunki, tj.: M. obtusa, M. globosa, M. sloof-
fiae i M. restricta. Kolejne 11 gatunków zostało opi-
sanych przez różne grupy badaczy. Izolowano je 
od różnych żywicieli: M.  dermatis (9), M.  japonica 
(10) i M. yamatoensis (11) od ludzi w Japonii; M. nana 
z przypadków zapalenia ucha zewnętrznego u ko-
tów i bydła (12); M. caprae od kóz (13); M. equina od 
koni (13); M. cuniculi od królików (14); M. arunalokei 
od ludzi w Indiach (15); M. brasiliensis i M. psittaci od 
papug udomowionych w Brazylii (16) i M. vesperti-
lionis od nietoperzy w USA (17). Obecnie sklasyfiko-
wanych jest 18 różnych gatunków Malassezia, w tym 
17  lipidozależnych i  1  lipidoniezależny w  hodowli  
(18, 19, 20; tab. 1).

Mikrobiologia grzybów z rodzaju Malassezia

Grzyby z rodzaju Malassezia, jako grzyby dimorficz-
ne, mogą występować w warunkach naturalnych za-
równo w fazie mycelialnej, jak i drożdżowej. Nato-
miast w warunkach in vitro dominującą formą jest 
postać drożdżowa, przy czym opisywane są również 
formy mycelialne tworzone spontanicznie w warun-
kach in vitro przez niektóre gatunki Malassezia (2, 21). 

Microbiological and clinical characteristics of Malassezia fungi

Gnat S., Łagowski D., Sub-Department of Microbiology, Institute of 
Preclinical Veterinary Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of 
Life Sciences in Lublin

Fungi classified into the genus Malassezia, are opportunistic pathogens with 
high clinical importance in veterinary medicine. The major disease entities 
associated with these yeasts, include dermatological conditions, e.g. otitis 
externa, pododermatitis, and dermatitis seborrhoica. Fungi from the genus 
Malassezia have a wide species-specific range of hosts, where they are present 
in either commensal or infectious state. There is a number of scientific reports 
describing diseases caused by these yeasts in cats, dogs, horses, goats, pigs and 
rabbits. To date, 18 species have been identified, including 17 lipid-dependent and 
1 lipid-independent species, with M.pachydermatis isolated from animals most 
frequently. The lipid dependency of Malassezia spp., results from their inability 
to synthesize myristic acid, which is a precursor of long-chain fatty acids. The 
dimorphic Malassezia fungi can occur in natural conditions in both mycelial and 
yeast phases. In turn, the yeast stage dominates, when they are cultivated under 
in vitro conditions. The fungus reproduces by budding on a wide base from the 
same site on one pole (unipolar blastic growth); hence, yeast-like cells in vitro 
resemble bottles. The recommended treatment of these fungal infections is 
based on the use of shampoo with 2% miconazole and 2% chlorhexidine, twice 
a week. Additionally, as shown by research data, itraconazole and ketoconazole 
have high in vitro efficacy against all Malassezia species, whereas fluconazole 
and voriconazole exert a very weak effect. In this article a current research is 
presented, that is focused on the sequence analysis of the genomes of different 
Malassezia species, which may provide key information required for faster 
diagnosis, elucidation of the biochemical mechanisms of skin adaptation, and 
formulation of new drugs.

Keywords: Malassezia, diagnostics, pathogenicity, treatment, hosts, lipid 
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Tabela 1. Pozycja taksonomiczna grzybów z rodzaju Malassezia

Takson Nazwa

Królestwo Fungi

Typ Basidiomycota

Klasa Ustilagomycetes

Podklasa Exobasidiomycetidae

Rząd Malasseziales

Rodzaj Malassezia

Gatunki

M. furfur
M. pachydermatis (gatunek lipidoniezależny)
M. sympodialis
M. globosa
M. obtusa
M. restricta
M. slooffiae
M. dermatis
M. nana
M. japonica
M. yamatoensis
M. caprae
M. equina
M. cuniculi
M. arunalokei
M. brasiliensis
M. psittaci
M. verspertilionis
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Wielu badaczy opisuje specyficzne warunki hodow-
li, przede wszystkim skład podłoży, które stymulują 
tworzenie grzybni przez Malassezia spp. w warunkach 
in vitro. Najczęściej wymienianymi suplementami 
podłoży są glicyny, cholesterol i estry cholesterolu 
(21, 22). Rozmnażanie bezpłciowe grzybów z rodza-
ju Malassezia zachodzi przez pączkowanie drożdżo-
wej komórki macierzystej (2). Forma płciowa droż-
dży Malassezia jest nadal nieznana. Jednak dla tych 
drożdży zidentyfikowano region odpowiadający lo-
cus typu kojarzenia (MAT; 23), co sugeruje, że u nie-
których gatunków może występować cykl płciowy. 
W tym przypadku bardziej prawdopodobne jest, że 
będzie to 2-biegunowy lub pseudobipolarny proces, 
z dwoma typami kojarzenia, a nie 4-biegunowym, 
jak w przypadku wielu innych grzybów z typu Basi-
diomycetes (24).

Inną charakterystyczną cechą grzybów z rodzaju 
Malassezia jest unikalna w królestwie grzybów budo-
wa ściany komórkowej. Ściana ta jest znacznie grubsza 
(ma około 0,12 µm) niż w przypadku innych drożdży 
i zawiera znacząco większy odsetek substancji tłusz-
czowych, np. dla porównania z grzybami z rodza-
ju Saccharomyces jest to 15–20% vs 1–2% (25). Ściana 
komórkowa Malassezia spp. ma 2-warstwową struk-
turę składającą się z zewnętrznej powłoki o budowie 
lamelarnej (ząbkowanej) oraz właściwej ściany ko-
mórkowej (26). Dodatkowo, błona cytoplazmatycz-
na tych grzybów ma charakterystyczny pofałdowany 
wzór, wyraźnie widoczny pod mikroskopem elektro-
nowym (2). Głównymi składnikami ściany komórkowej 
Malassezia spp. są wielocukry stanowiące około 70% 
zawartości, dalej tłuszcze – 15–20% i białka – 10%. 
Wysoki odsetek zawartości substancji tłuszczowych 
odpowiada najprawdopodobniej za znaczącą odpor-
ność Malassezia spp. na warunki zewnętrzne, w tym 
czynniki mechaniczne czy osmotyczne oraz stano-
wi istotny czynnik wirulencji grzyba (12, 27). Lipofil-
ność ściany komórkowej grzybów z rodzaju Malasse-
zia ułatwia adhezję grzyba do komórek gospodarza, 
utrudnia fagocytozę patogenu oraz hamuje odpo-
wiedź zapalną (28).

Wielkości genomów grzybów z rodzaju Malasse-
zia wahają się między 6,4 a 14 Mpz, co plasuje je jako 
najmniejsze spotykane u grzybów wolno żyjących 
i stanowiące około połowy wielkości innych zna-
nych genomów grzybów typu Basidiomycetes (29, 
30). Może to odzwierciedlać przystosowanie się tych 
grzybów do ograniczonej niszy ekologicznej. Ana-
lizy genetyczne wskazują, że genomy drożdży Ma-
lassezia wykazują pewne wspólne cechy wyjątkowe,  
obejmujące 
1)  niską zdolność do degradacji węglowodanów dzięki 

redukcji genów kodujących hydrolazę glikozylową; 
2)  zależność wzrostu od lipidów spowodowaną bra-

kiem genu syntazy kwasów tłuszczowych; 
3)  jednoczesną ekspansję enzymów hydrolizujących 

lipidy (takich jak wydzielane lipazy, fosfolipazy 
i kwaśne sfingomielinazy), 

które umożliwiają im pobieranie i wykorzystywanie 
kwasów tłuszczowych ze skóry lub powierzchni ślu-
zówki żywicieli (30). Analiza genomów ujawniła rów-
nież obecność unikalnych genów o nieznanej funkcji, 

które prawdopodobnie zostały pozyskane poprzez ho-
ryzontalny transfer genów (30).

Wiedza na temat metabolizmu grzybów z rodza-
ju Malassezia, z wyjątkiem metabolizmu lipidów, jest 
ograniczona. Przede wszystkim grzyby z rodzaju 
Malassezia są lipidozależne, tj. wymagają zewnętrz-
nych źródeł lipidów do wzrostu (25). Obecnie wiado-
mym jest, że lipidozależność Malassezia spp. wyni-
ka z braku zdolności syntezy kwasu mirystynowego, 
który stanowi prekursor długołańcuchowych kwa-
sów tłuszczowych (31). Istnieją pewne różnice w za-
leżności od lipidów między gatunkami i zmienność 
ta została wykorzystana do opracowania specyficz-
nych testów do identyfikacji (8). Już tylko historycznie 
M. pachydermatis był uważany za „lipofilny, ale nie-
zależny od lipidów”, ponieważ był jedynym przed-
stawicielem rodzaju, który wyrastał in vitro na aga-
rze dekstrozowym Sabourauda. Sekwencjonowanie 
genomu tego gatunku potwierdziło jednak, że M. pa-
chydermatis nie posiada genu syntazy kwasów tłusz-
czowych, podobnie jak inni przedstawiciele rodza-
ju, ale jest wyjątkowo zdolny do wykorzystywania 
do wzrostu frakcji lipidowych w składniku pepto-
nowym agaru Sabourauda z dekstrozą. Obserwacje 
te wyjaśniają brak wzrostu na pożywkach wolnych 
od lipidów, a zatem M. pachydermatis należy uważać 
za metabolicznie zależny od lipidów, ale w hodowli 
pozostaje lipidoniezależny (3).

W literaturze naukowej brakuje doniesień doty-
czących zdolności do rozkładu węglowodanów przez 
drożdże Malassezia spp., co wynika najprawdopodob-
niej z lipidozależności tych grzybów. Wyniki testów 
hodowlanych asymilacji węglowodanów dla M. pachy-
dermatis wskazują, że gatunek ten ma zdolność wy-
korzystywania jako źródeł węgla mannitolu, sorbito-
lu i glicerolu (32). Jako źródło siarki grzyby Malassezia 
spp. wykorzystują najczęściej metioninę, rzadziej cy-
stynę i cysteinę, natomiast źródłem azotu mogą być 
związki organiczne (aminokwasy), jak i nieorganiczne 
– za wyjątkiem azotanu potasu (32). Charakterystycz-
ną cechą metabolizmu Malassezia spp. jest produkcja 
licznych zewnątrzkomórkowych enzymów hydroli-
tycznych, w tym lipaz oraz fosfolipaz (2).

Hodowla i identyfikacja

Hodowla laboratoryjna grzybów z rodzaju Malassezia 
jest trudna z dwóch przyczyn: grzyby te wymagają do 
wzrostu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, 
a dodatkowo łatwo giną w środowisku zewnętrznym, 
szczególnie narażone są na wahania temperatury (33). 
Do ich hodowli używa się specjalnych podłoży agaro-
wych, skomponowanych według formuły opracowanej 
przez Dixona lub Leeminga-Notmana, suplemento-
wanych żółcią bydlęcą oraz oksyetylenowanymi es-
trami sorbitolu i kwasów tłuszczowych (tzw.  Tweeny; 
tab. 2; 25). W warunkach naturalnych i w standardo-
wej hodowli grzyby Malassezia spp. rosną tlenowo, ale 
tolerują również warunki mikroaerofilne lub nawet 
beztlenowe (34). Na podłożach wzbogaconych w li-
pidy, takich jak zmodyfikowany agar Dixona, kolonie 
grzybów z rodzaju Malassezia są kremowe lub żółta-
we, gładkie lub lekko pomarszczone, błyszczące lub 
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matowe, z pełnym lub płatkowym brzegiem. Kształ-
ty i wielkość komórek drożdży Malassezia różnią się 
między poszczególnymi gatunkami. Drożdże Malas-
sezia w mikromorfologii są małymi, jajowatymi, elip-
soidalnymi lub cylindrycznymi komórkami (1,5 do 
6,0 µm na 3,5 do 8,0 µm). Rozmnażanie odbywa się 
poprzez pączkowanie na szerokiej podstawie z tego 
samego miejsca na jednym biegunie (rozwój mono-
polarny blastyczny). Niektóre gatunki Malassezia są 
zdolne do tworzenia włókien w zmianach skórnych, 
ale także w hodowli w określonych warunkach (35). 
Cechy morfologii kolonii i komórek grzybów Malas-
sezia spp. stanowią kryteria diagnostyczne w identy-
fikacji gatunkowej (ryc. 1).

Schemat diagnostyki fenotypowej do rutynowej 
identyfikacji gatunkowej grzybów Malassezia obej-
muje obecnie cechy mikroskopowe, zdolność do asy-
milacji suplementów lipidowych (tzw. Tween testy) 
i polietoksylowanego oleju rycynowego (Cremopho-
re L), aktywność katalazy i β-glukozydazy oraz to-
lerancję temperatury 32°C, 37°C i 40°C (tab. 3, ryc. 2). 
Pomimo niezaprzeczalnej wartości tego schematu 
identyfikacji fenotypowej, czasami podaje się nie-
jednoznaczne wyniki. Ponadto dodanie niedawno 
zidentyfikowanych gatunków skutkuje podobny-
mi wzorcami fizjologicznymi, a  tym samym wąt-
pliwą identyfikacją, np. M. arunalokei i M. brasilien-
sis są blisko spokrewnione odpowiednio z M. restricta 

Ryc. 1. Wygląd makro- i mikromorfologiczny grzybów z rodzaju Malassezia.
A – ocena bezpośrednia wymazu z ucha psa w podejrzeniu otitis externa w powiekszeniu 400× po zastosowaniu KOH z DMSO; w obrazie liczne owalne komórki 
drożdżopodobne; B, C – test z taśmą klejącą z powierzchni skóry po wybarwieniu błękitem laktofenolowym w powiększeniu 400× (B) i 1000× (C); w obrazie 
liczne komórki kształtu buteleczkowatego; D, E – makromorfologia Malassezia pachydermatis na podłożu MLNA; zdjęcie E w powięszeniu 10×; inkubacja w 32°C 
przez 32 godziny; F – barwienie pohodowlane M. pachydermatis metodą Grama w powiększeniu 1000×

Tabela 2. Podłoża zalecane do izolacji i hodowli grzybów z rodzaju Malassezia

Podłoże (skład podany w przeliczeniu na 1000 ml) Według Dixona Według Leeminga-Notmana

Skład ekstrakt słodowy
hydrolizat kazeiny
ekstrakt żółci wołowej
tween 40
kwas oleinowy
glicerol
agar bakteriologiczny

36 g
6 g
20 g
10 ml
1 g
2 ml
12 g

pepton
glukoza
ekstrakt drożdżowy
ekstrakt żółci wołowej
glicerol
monostearynian gliceryny
tween 60
mleko
agar bakteriologiczny

10 g
5 g
0, 1 g
8 g
1 ml
0, 5 g
0, 5 ml
10 ml
12 g
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Ryc. 2. Przykładowy Tween test oraz mykogram wykonany dla izolatu klinicznego Malassezia pachydermatis z przypadku otitis externa u psa

Tabela 3. Cechy identyfikacyjne dla opisanych dotychczas gatunków drożdżaków Malassezia (3)

Gatunek drożdży 
Malassezia

Morfologia 
komórek

Wzrost na 
podłożu 

SDA

Wzrost na podłożu mDA Wzrost w obecności Tween Asymilacja 
Cremophore 

L

Aktywność

w 32°C w 37°C w 40°C 20 40 60 80 katalazy β-glukozydazy

M. furfur elisoidalne, 
cylindryczne – + + + + + + + + + – s

M. pachydermatis elipsoidalne + + + + + + + + + + +

M. sympodialis elipsoidalne – + + + – s + + – s + + +

M. globosa sferyczne – + – s – – – h – h – – + –

M. obtusa elipsoidalne, 
cylindryczne – + – s – – – – – – + +

M. restricta sferyczne, 
elipsoidalne – + zm – – – h – h – – – –

M. slooffiae elipsoidalne, 
cylindryczne – + + + zm + + – s – + –

M. dermatis elipsoidalne, 
sferyczne – + + + + + + + zm + b.d.

M. nana elipsoidalne – + + – – + + + – + +

M. japonica sferyczne, 
elipsoidalne – + + – – – s + – b.d. + b.d. 

M. yamatoensis elipsoidalne – + + – + + + + + + –

M. caprae sferyczne, 
elipsoidalne – + – – – + + + – + +

M. equina elipsoidalne – + + – – s + + + – + –

M. cuniculi sferyczne – – s – s + – – – – – + +

M. arunalokei owalne, 
sferyczne – + + – – h – h – h – – h – –

M. brasiliensis owalne, 
elipsoidalne – + + – + + + + + + –

M. psittaci sferyczne, 
owalne – + – – + + + + + + –

M. verspertilionis elipsoidalne, 
owalne – bd + + – – s + zm – – –

Objaśnienia: SDA – podłoże Sabouraud Dextrose Agar; mDA – zmodyfikowane podłoże według Dixona; b.d. – brak danych w literaturze; s– wzrost bardzo słaby; 
zm – cecha zmienna; h – „halo zone”, strefa rozkładu bez widocznej kolonii.
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i M. furfur. Z tych wszystkich powodów specyficzna 
identyfikacja powinna zostać potwierdzona anali-
zą sekwencji DNA wybranych markerów moleku-
larnych. Zaproponowano różne loci do identyfikacji 
gatunków w obrębie rodzaju Malassezia. Najczęściej 
używanymi markerami są fragmenty zawierające 
się między uniwersalnymi starterami D1/D2 genu 
26S rRNA i region ITS (Internal Transcribed Spacer) 
(36). Do celów taksonomicznych zaproponowano 
również inne geny, takie jak gen syntazy chityny-2 
(37) i gen β-tubuliny (18). W ostatnim czasie w co-
raz częstszym użyciu jest również metoda MALDI-
-TOF MS, ze względu na szczegółowe opracowanie 
bazy danych widm masowych, aby umożliwić szyb-
ką identyfikację 14 spośród 18 opisanych gatunków 
grzybów rodzaju Malassezia (38, 39).

Chorobotwórczość

W praktyce weterynaryjnej zakażenia grzybami z ro-
dzaju Malassezia stanowią bardzo poważny problem. 
Podaje się, że około 70% przypadków zapalenia ucha 
zewnętrznego (otitis externa) u psów i 28% u ko-
tów stanowią zakażenia tymi drożdżakami, często 
jako infekcje mieszane z bakteriami z rodzaju Sta-
phylococcus (3). Problemami są także zmiany skórne 
w przebiegu zapalenia skóry przestrzeni międzypal-
cowych (pododermatitis) i łojotokowego zapalenia skó-
ry (dermatitis seborrhoica), aczkolwiek odsetek izola-
cji Malassezia spp. jest w tym przypadku niższy (40). 
Grzyby z rodzaju Malassezia mają szeroki, ale gatun-
kowo swoisty zakres gospodarzy, u których wystę-
pują w stanie komensalnym bądź zakaźnym. Najwię-
cej doniesień naukowych dotyczy schorzeń u kotów, 
psów, koni, kóz, świń i królików (40, 41). M. pachyder-
matis jest gatunkiem najczęściej izolowanym ze skó-
ry wszystkich wymienionych zwierząt z wyjątkiem 

królików i kóz. Ponadto M. pachydermatis charakte-
ryzuje się dużą różnorodnością wewnątrzgatunkową, 
a niektóre podtypy genetyczne mogą mieć specyficz-
ność wobec żywiciela (42). Natomiast M. furfur wyka-
zuje szeroki zakres gospodarzy, w literaturze można 
znaleźć informacje o infekcjach u łosi, słoni, strusi, 
kóz, psów, kotów, bydła i koni (43–46). M. globosa wy-
stępuje na skórze u krów i koni (45), a M. sympodialis 
jest gatunkiem najczęściej spotykanym u zdrowego 
bydła (46). Zakresy gospodarzy pozostałych gatun-
ków i związane z nimi jednostki chorobowe zostały 
wymienione w tabeli 4. Interesujące jest, że drożdżaki 
Malassezia spp. nie są specyficznie związane wyłącz-
nie z ssakami, ale odnotowano je także u koralowców, 
gąbek, nicieni i ślimaków (47, 48). Ponadto DNA Malas-
sezia spp. wyizolowano z nicieni glebowych w lasach 
Europy Środkowej i postawiono hipotezę, że nicienie 
mogą stanowić wektor tych grzybów (49). Niektórzy 
badacze wskazują, że muszka oliwkowa (Bactroce-
ra oleae) również może być wektorem grzybów Ma-
lassezia spp. (50).

Lekowrażliwość

Grzyby z rodzaju Malassezia związane są z wieloma 
chorobami powierzchownymi, stąd określenie sku-
tecznych w terapii antymykotyków jest istotnym ele-
mentem charakterystyki tych drobnoustrojów. Do-
niesienia naukowe wskazują, że pomimo stosowania 
miejscowej i ogólnoustrojowej terapii lekami prze-
ciwgrzybiczymi często obserwuje się tendencję do 
nawrotów schorzeń powodowanych przez te grzyby 
(51). Ponadto u M. pachydermatis występuje oporność 
na flukonazol oznaczona in vitro (52, 53), a w przy-
padkach infekcji powodowanych przez M. furfur no-
tuje się niepowodzenie leczenia z użyciem terbinafi-
ny, flukonazolu i posakonazolu (54). W przypadkach 

Tabela 4. Główne rezerwuary i choroby powodowane przez poszczególne gatunki drożdżaków Malassezia

Gatunek Gospodarze Choroby

Malassezia furfur człowiek, bydło, słonie, świnie, małpy, strusie, pelikany pityriasis oleosa, dermatitis seborrhoica, zakażenia układowe

Malassezia brasiliensis papugi – 

Malassezia yamatoensis człowiek dermatitis seborrhoica, atopic dermatitis

Malassezia psitaci papugi – 

Malassezia japonica człowiek atopic dermatitis

Malassezia obtusa człowiek dermatitis seborrhoica, atopic dermatitis

Malassezia nana koty, bydło, psy otitis

Malassezia caprae kozy, konie dermatitis

Malassezia sympodialis człowiek, konie, świnie, owce zakażenia układowe, otitis

Malassezia dermatis człowiek atopic dermatitis

Malassezia equina konie, bydło dermatitis

Malassezia pachydermatis psy, koty, ptaki, zwierzęta mięsożerne zakażenia układowe, otitis, dermatitis

Malassezia globosa człowiek, bydło, gepardy otitis, pityriasis versicolor, 

Malassezia restricta człowiek atopic dermatitis, dermatitis seborrhoica

Malassezia arunalokei człowiek atopic dermatitis, dermatitis seborrhoica

Malassezia cuniculi króliki nieznane

Malassezia slooffiae człowiek, świnie, owce, kozy otitis, dermatitis
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dermatitis seborrhoica u psów wywołanego przez droż-
dżaki Malassezia, w wytycznych ESCCAP (55) zalecana 
terapia obejmuje stosowanie szamponu z 2% miko-
nazolem i 2% chlorheksydyny dwa razy w tygodniu. 
Jednak stosowanie doustnego ketokonazolu (10 mg/kg, 
raz dziennie) i doustnego itrakonazolu (5 mg/kg, raz 
dziennie) przez trzy tygodnie było wskazywane jako 
niezbędne w opisach ciężkich przypadków (56). Inne 
badania wskazały na skuteczność podawania 5 mg/kg 
itrakonazolu lub 30 mg/kg terbinafiny przez co naj-
mniej trzy tygodnie w leczeniu dermatitis seborrhoica 
odpowiednio u kotów i psów (57). Szampon z 2% ke-
tokonazolem do stosowania miejscowego (dwa razy 
w tygodniu) lub krem z mikonazolem (dwa razy dzien-
nie) jest zalecany również w leczeniu pityriasis oleosa 
u psów (57). Dane z badań in vitro wskazują, że amfo-
terycyna B jest skuteczna przeciwko M. pachyderma-
tis i M. sympodialis, a znacznie słabiej działa względem 
M. furfur i M. globosa (54, 58). Dodatkowo, dobre dzia-
łanie in vitro wobec wszystkich gatunków Malassezia 
wykazuje itrakonazol i ketokonazol, a bardzo słabe 
flukonazol i worikonazol (54, 59, 60).

Podsumowanie

Grzyby z rodzaju Malassezia są wyjątkowe pod wie-
loma względami, przede wszystkim dotyczy to ich 
ścisłej zależności od lipidów, ultrastruktury ściany 
komórkowej i  ich dominacji jako eukariotycznych 
mikroorganizmów bytujących na skórze ciepłokrwi-
stych kręgowców. Ponadto dane literaturowe suge-
rują, że u pacjentów w pełnym zdrowiu i bez uszko-
dzeń powierzchniowych grzyby te wywierają efekt 
immunosupresyjny, co pozwala im przetrwać w roli 
organizmów komensalnych, natomiast u pacjentów 
w immunospresji i/lub obarczonych towarzyszący-
mi chorobami skóry grzyby stymulują odpowiedź 
zapalną. W tych przypadkach niezbędna jest właści-
wa ścieżka diagnostyczna. Taksonomia grzybów tego 
rodzaju wciąż ewoluuje i zmienia się, jednak wyda-
je się, że na obecnym etapie osiągnęła wystarczają-
cą stabilność,aby precyzyjnie identyfikować gatunki 
będące głównymi sprawcami oportunistycznych in-
fekcji u ludzi i zwierząt.
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