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REZUMAT. M. pachydermatis este o levură lipofilică, monopolară care poate fi izolată din piele 
şi cavităţi nazale, la câinii sănătoşi. În anumite condiţii proliferarea lui M. pachydermatis poate fi 
asociată cu apariţia dermatitelor şi/sau otitelor externe. Factorii favorizanţi nu sunt clari, dar s-
au remarcat predispoziţii de rasă, precum şi boli concurente, ce sunt frecvent diagnosticate.  
Sunt observate frecvent: pruritul, eritemul, scuame, exsudaţie grasă şi miros respingător, mai 
ales în regiunea gâtului, axilei sau pielii interdigitale. Pentru stabilirea gradului de infestare se 
folosesc tehnici citologice, cu ajutorul benzilor adezive. Diagnosticul de “dermatită cu Malassezia” 
este confirmat prin exprimarea clinică şi micologică a răspunsului la tratamentul antimicotic.  
 

 

Introducere 

De peste 40 de ani existenţa Malasseziei este 

asociată cu prezenţa otitei externe. Una din cele 

mai noi şi importante descoperiri din domeniul 

dermatologiei canine reprezintă recunoaşterea 

faptului că Malassezia pachydermatis se poate 

izola de pe pielea câinilor cu boli dermatologice 

generalizate, şi că terapia antimicotică poate fi 

eficientă în aceste cazuri. Dufait este considerat 

prima persoană care a prezentat ceea ce noi azi 

numim “dermatita cu Malassezia”, dar 

recunoaşterea internaţională a rolului acestei 

levuri a venit acum 3-4 ani. Acest articol trece în 

revistă cunoştinţele legate de Malassezia 

pachydermatis şi de interacţiunea ei cu gazda 

canină, insistând pe diagnosticul clinic şi pe 

aspectele terapeutice.  

Genul Malassezia 

Levurile Malassezia au un perete celular subţire, 

multistratificat. Blastoconidia este produsă prin 

creştere monopolară, repetitivă (Fig. 1). Folosesc 

lipidele ca sursă de carbon şi pot fi izolate de pe 

pielea mamiferelor şi păsărilor. Taxonomia 

acestui gen a fost foarte controversată în ultimii 

100 de ani. M. pachydermatis este unica din 

genul său, care se poate dezvolta pe culturi 

micologice obişnuite, fără un surplus lipidic, 

creşterea ei fiind totuşi influenţată de lipide. Până 

de curând toate Malasseziile dependente de 

lipide erau numite M. furfur, în ciuda diferenţelor 

morfologice şi serologice ce existau între ele. 

Studiile mai recente, utilizând analiza genomului 

şi alte tehnici moleculare au confirmat 

diversitatea speciilor lipido dependente. Sunt 

recunoscute acum 6 specii lipido dependente: M. 

furfur, M. sympodialis, M. globosa, M. obtusa, 

M. restricta, M. slooffiae. 

Există diferenţe importante legate de flora de 

Malassezia a diferitelor specii gazdă. M. 

pachydermatis este larg răspândită în rândul 

carnivorelor, iar dintre speciile lipido dependente 

M. sympodialis este izolată la pisică. Câinii sunt 

rareori/ sau de loc colonizaţi şi de alte specii de 

Malassezia, în afară de M. pachydermatis. 

Portajul M. pachydermatis la câinii sănătoşi şi 

la cei bolnavi 

M.p. se găseşte în mod normal pe pielea şi pe 

mucoasele sănătoase. Într-un studiu realizat pe 

40 de câini sănătoşi, levura a fost izolată de la 

nivelul buzelor (80% din câini), interdigital 

(60%), mucoasei anale (52,5%), şi conductului 

auditiv extern (32,5%). Într-un studiu preliminar 

realizat pe 8 câini Basset sănătoşi, s-au 

identificat M.p. în cel puţin 5 din 6 ocazii, la 

interval de 2 săptămâni, la nivelul conductului 

auditiv extern (7 dintre câini) şi la nivelul 

anusului, la trei dintre ei. 
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Figura 1 

Imagine electronomicroscopică a M. pachydermatis 

 

 

Câinii ce prezintă afecţiuni asociate cu M.p. pot 

avea o densitate a populaţiei de levuri de la 

nivelul pielii, de 100-10000 ori mai mare 

comparativ cu a câinilor sănătoşi. Populaţia de 

M.p. la câinii Basset hound sănătoşi este mai 

mare decât cea a câinilor sănătoşi, din alte rase, 

ei fiind predispuşi dermatitelor cu Malassezia. 

Izolarea M.p. şi de la nivelul nasului, prepuţului 

şi vulvei câinilor sănătoşi indică faptul că factorii 

care limitează dezvoltarea populaţiilor cutanate 

anormale, permit dezvoltarea levurilor la nivelul 

mucoaselor. Unii câini atopici au cantităţi 

anormale de M.p. atât în zonele afectate cât şi în 

cele neafectate.  

Creşterea infecţiilor intercurente, frecvent cu S. 

intermedius, este observată des la Basset hound 

şi la alte rase, ce au afecţiuni asociate cu M.p. În 

unele studii s-a dovedit că tratamentul local cu 

agenţi ce reduc atât dezvoltarea bacteriilor cât şi 

a levurilor, este clinic superior celui realizat cu 

câte un agent antibacterian şi animicotic separat, 

sugerând că infecţia bacteriană poate contribui la 

patogeneza leziunilor. Conform acestor 

observaţii termenul de “dermatită cu 

Malassezia”, poate fi impropriu în unele cazuri, 

deoarece nu subliniază şi rolul patogenetic al 

infecţiei bacteriene. Factorii care favorizează 

proliferarea M.p. şi trecerea ei de la un organism 

rezident la unul aparent patogen pentru pielea 

câinelui, sunt puţin înţeleşi. Se presupune că ei 

reflectă perturbări ale mecanismelor fizice, 

chimice sau imunologice, care restricţionează 

colonizarea microbiană a pielii. Anumite rase par 

predispuse la “dermatita cu Malassezia”: Basset 

Hound, Teckel, Cocker spaniol, West Highland 

White Terrier, Poodle pitic, Austrian Silky 

Terriers. Nu există o predispoziţie legată de sex. 

Bolile de piele asociate cu M.p. pot evolua atât la 

tineret, cât şi la adulţi. Afecţiunile intercurente 

care pot favoriza pioderma la câine: 

hipersenzitivitatea, tulburări endocrine şi de 

cheratinizare, pot fi întâlnite în multe, dar nu 

toate cazurile de “dermatită cu Malassezia”. Cu 

toate că nu este total elucidată legătura dintre 

aceste boli şi colonizarea levurilor, corectarea lor 

previne sau reduce frecvenţa sau apariţia lor la 

câine. În unele cazuri nu pot fi identificate nici 

un fel de alte boli.  

Factorii climatici pot influenţa frecvenţa bolilor, 

în diferite regiuni geografice. Clinicienii spun că 

schimbările importante ale anotimpurilor, la 

nivelul temperaturii şi umidităţii, influenţează 

frecvenţa bolii; vremea caldă şi umedă 

favorizează proliferarea levurilor la nivelul pielii, 

în timp ce vremea uscată o inhibă. Pentru 

confirmarea acestor observaţii sunt necesare 

investigaţii epidemiologice detailate.  

Evidenţierea rolului patogenetic al M. 

pachydermatis în bolile de piele canine 

Dovada care sugerează că M.p. este un patogen 

cutanat este circumstanţială. Clinicienii au decis 

că levurile sunt patogene bazându-se pe prezenţa 

numeroaselor celule levurice în preparate şi pe 

răspunsul topic sau sistemic la terapia cu 

antimicotice. Mulţi din aceşti câini nu au răspuns 

la tratamentul anterior cu antibacteriene, 

antiparazitare, sau glucocorticoizi. Aceste 

observaţii au ca suport ştiinţific un studiu realizat 

cu ajutorul unui şampon dublu. Răspunsul clinic 

la 33 de câini Basset hound ce aveau dermatită 

seboreică asociată cu Malassezia a fost asociat 

cu populaţia microbiană de la nivelul pielii. 

Aceasta a fost determinată cu ajutorul unei 

tehnici speciale (aplicarea prin frecare a unui 
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detergent), înainte şi după tratamentul cu un 

şampon ce conţinea miconazol- chlorhexidină 

sau cu unul ce conţinea sulf. Câinii trataţi cu 

şamponul ce conţinea miconazole-chlorhexidină 

au avut un răspuns clinic superior şi o scădere a 

populaţiei microbiene, sugerând ca infecţia pielii 

cu M.p. şi /sau bacterii a jucat un rol important în 

dezvoltarea dermatitei seboreice la acei câini 

Basset hound.  

O oarecare limitare a acestei terapii este datorată 

şi faptului că antimicoticele au şi alte efecte. De 

exemplu, ketoconazolul are şi efecte anti-

inflamatorii iar şamponul cu miconazol şi 

chlorhexidina are şi efect antibacterian.  

Semne clinice 

Leziunile cutanate asociate cu M.p. pot fi 

localizate sau generalizate. Regiunile mai 

frecvent afectate sunt canalul auditiv extern, faţa, 

gâtul ventral, axila, regiunea interdigitală. 

Leziunile sunt caracterizate de eritem, alopecie, 

şi grade variate de exsudaţie grasă şi scuame. În 

cazurile cronice apare hiperpigmentarea şi 

lichenifierea. Pruritul variază ca intensitate de la 

uşor la extrem de sever. Poate apărea în 

dermatita cu Malassezia şi un prurit facial 

frenetic. Dermatita cu Malassezia se poate 

asemăna sau poate apărea în asociere cu tulburări 

de hipersensibilitate, infestaţii ectoparazitare sau 

defecte de cheratinizare (Fig. 2a, 2b, 2c, 2d).  

 

 a      b 

 c      d 

 
Figura 2 

a) Alopecie, eritem şi hiperpigmentare axilară; b) Eritem interdigital; c) Alopecie, eritem şi exsudaţie grasă;  

d) Boală severă a pielii cu alopecie, hiperpigmentare şi lichenifiere. 

 

Diagnostic 

Cu toate că nu au fost încă stabilite criterii stricte 

de diagnostic,  diagnosticul dermatitei cu 

Malassezia se poate pune, bazându-ne pe 

cunoştinţele actuale. Tehnici citologice, culturale 

şi histopatologice pot fi utilizate pentru 

identificarea levurii. Citologic, populaţia de M.p. 

este rapid evaluată. 

Se preferă o tehnică cu banda adezivă; o bandă 

adezivă curată este aplicată pe pielea afectată, 

îndepărtată, fixată cu Diff-Quick şi examinată la 

un obiectiv 100X. Levurile au o formă 

caracteristică de alună. Pe pielea trunchiului sunt 

găsite aceste levuri din când în când, infestaţia 

fiind importantă atunci când apar frecvent. Este 

important să alegem o bandă adezivă care poate 

rezista la procesul de fixare. Unele se pot 
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dezintegra, făcând dificilă examinarea şi 

interpretarea. Se preferă scotchul, dar pot fi 

folosite şi alte benzi disponibile. Pot fi folosite şi 

alte tehnici citologice: preparatul uscat sau 

amprenta.  

Metoda plăcilor de cultură permite obţinerea 

culturilor, în cazurile clinice simple. Mici plăci 

cu agar sunt aplicate direct pe pielea afectată, 

timp de 10 sec, şi apoi sunt incubate la 32-37° 

pentru 3-7 zile. Numărarea coloniilor de M.p. 

oferă indicii asupra gradului infestaţiei cu levuri. 

Aceste rezultate sunt corelate cu cele obţinute 

prin “cup-scrub”. Poate fi folosit şi un mediu 

Sabouraud, dar autorul preferă un mediu cu un 

supliment de lipide, agarul modificat de Dixon. 

Pe acest mediu, M.p. formează colonii galbene, 

distinctive, întregi (rotunde văzute de sus). 

Numărătoarea din plăci trebuie interpretată 

ţinând cont de regiunea din care s-a recoltat. La 

câinii sănătoşi coloniile de la axilă au mai puţin 

de o unitate formatoare de colonii (1 CFU/cm
2
), 

populaţiile mari putând fi găsite pe buze şi 

interdigital. Există şi diferenţe de rasă în aceste 

populaţii normale. La metoda plăcilor, densitatea 

populaţiei de la nivelul axilei la Basset hound 

depăşeşte 10 CFU/cm
2
. Este astfel subliniată 

importanţa răspunsului la terapie, ca criteriu de 

diagnostic pentru “dermatita cu Malassezia”.  

Prin examinarea microscopică a fragmentelor de 

piele obţinute prin biopsie se observă levuri în 

stratul cornos al epidermei, cu toate că nu este o 

tehnică foarte sigură. Poate apărea hiperplazia 

epidermei şi spongioza şi un infiltrat perivascular 

mixt, alcătuit din celule mononucleare, neutrofile 

şi/sau eozinofile. În unele cazuri, levurile au fost 

identificate citologic, dar nu au fos găsite şi în 

secţiunile histologice, probabil datorită 

distrugerii stratului cornos în momentul 

prelucrării. Cu toate că identificarea levurilor 

trebuie să decidă terapia, nevizualizarea lor 

histopatologică nu le exclude prezenţa.  

Tratament 

Scopurile terapeutice includ reducerea levurilor 

şi bacteriilor de la nivelul pielii şi corectarea 

afecţiunilor intercurente, care favorizează 

dezvoltarea infecţiei. Studii recente indică faptul 

că şamponul cu miconazol 2%/chlorhexidină 2% 

este eficient în tratamentul dermatitelor asociate 

cu M.p. Acest şampon are excelente calităţi 

antibacteriene, anti-Malassezia şi de degresare, 

când este folosit la 3 zile, timp de trei săptămâni. 

Alţi agenţi locali pot fi reprezentaţi de selenium 

sulphid, chlorhexidină, eniconazol, benzoyl 

peroxid. O mulţime de creme ce conţin azoli pot 

fi folosite pentru tratamentul local al leziunilor.  

Poate fi folosită şi o terapie sistemică, mai ales 

dacă proprietarul nu poate, sau nu vrea să 

îmbăieze câinele, sau dacă semnele sunt foarte 

severe. Itraconazolul e mai bine tolerat, fiind 

eficient în doza de 5 mg/kg/zi. Poate fi necesara 

şi terapia antibacteriană sistemică, mai ales dacă 

tratamentul local nu are şi o componentă 

antibacteriană. Dacă răspunsul la terapie este 

incomplet, în ciuda tratamentului antilevuri 

efectuat cu succes, sau dacă mai există semne 

clinice, pacientul trebuie să fie reevaluat, pentru 

bolile intercurente. În unele cazuri, motivul 

pentru care boala staţioneaza este necunoscut, şi 

este necesar un tratament pe toata perioada vieţii. 

Tratamentul local este de preferat terapiei pe 

termen lung cu ketoconazol pe cale orală.  

Concluzii 

Cu toate că sunt din ce în ce mai multe dovezi 

ale patogenităţii levurilor la câine, nu este posibil 

să spunem cu certitudine că M.p. este agentul 

cauzal al micozei superficiale la această specie. 

Este însă clar, câinii cu dermatită şi cu populaţii 

crescute de M.p. răspund clinic excelent la 

tratamentul cu antimicotice. Populaţiile de M.p. 

sunt crescute în afecţiunile inflamatorii ale pielii. 

SUMMARY 

Malassezia pachydermatis involvement 
in skin diseases at dogs 

M. pachydermatis is a monopolar yeast which 
can be isolated from skin and nasal cavities at 
healthy dogs. In namely conditions the 
proliferations of  M. pachydermatis can be 
associated with the apparition of the dermatitis 
and/ or external otitis. The factors which 
determine are not clear, but have remarked 
breed predispozition as well as candidate 
disease, which are frequent diagnosed. There 
are frequent observed pruritus, reduess, scale, 
fat effusion and forbidding smell, more frequent 
in neck, axilla or skin. For the establishment of 
the infestation degree are using cytological 
technics, with the help of adesives bands. The 
diagnose of Malassezia with dermatitis is 
confirmed by clinic expression and micologycal 
of the answer at the antimicotic treatment. 
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