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Összefoglalás. 2012-ben kutyák bõrkaparékmintájának rutin gombatenyésztése so-
rán a Vet-Med-Laborban három esetben lipidfüggõ Malassezia élesztõgombát izolál-
tak a szerzõk. A törzseket Malassezia furfurként azonosították, speciális táptalajokon 
való tenyészthetõségük alapján. Ez az elsõ magyarországi leírása állatból származó, 
lipidfüggõ Malassezia kimutatásának.

Summary. In 2012 the authors isolated lipid-dependent Malassezia yeasts in three 
cases during cultivation of canine skin scraping samples in Vet-Med-Labor. They 
identifi ed these strains as Malassezia furfur based on their growth on specifi c culture 
medium. To our knowledge, this is the fi rst report of lipid-dependent Malassezia be-
ing isolated from animals in Hungary.

A Malassezia gombák a bazídiumos gombák (Basidiomycota) törzsébe, az üszög-
gombafélék (Ustilaginomycotina) altörzsébe, az Exobasidomycetes osztályba, a 
Malasseziales rendbe és a Malasseziaceae családba tartoznak. A nemzetségbe 
tartozó élesztõgombákat a legújabb molekuláris genetikai vizsgálatok alapján 
14 fajba sorolják, amelyek egészséges és beteg emberi vagy állati bõrfelületrõl 
izolálhatók (5) (1. táblázat).

Legjellegzetesebb tulajdonságuk a lipofi l természetük, ugyanis képesek anyag-
cseréjük során szénforrásként olajtermészetû anyagokat hasznosítani. Az M. 
pachydermatis kivételével, a nemzetségbe tartozó többi faj in vitro tenyésztése 

során nélkülözhetetlen valamilyen hosszú szénlán-
cú zsírsav hozzáadása a táptalajhoz (1, 2, 3, 6, 7). 
Erre a célra használhatók természetes olajok (pl. 
olíva-, kukorica-, szója- vagy napraforgóolaj) vagy 
poliszorbátok (tweenvegyületek), amelyeket közvet-
lenül az agar felületére kell önteni vagy az elkészí-
tés során a táptalajhoz adni (7). A látható méretû 
telepek 34–37 °C-on 2–4 nap alatt fejlõdnek ki, 
ezek simák, néha fénylõk, krémszínûek vagy sár-
gásbarnák, ép szélûek; az idõsebb telepek lehetnek 
tompa fényûek és enyhén ráncosak. A gombasejtek 
gömbölyûek, oválisak vagy megnyúltak, 1,5–4x2–
6,5 µm méretûek, hifákat in vitro ritkán képeznek. 
Szaporodásuk széles alapon történõ sarjadzással 
valósul meg, amely mindig ugyanazon az oldalon 
megy végbe; az anyasejt fala az ismételt sarjadzás 
helyén megvastagszik, ún. collarette jön létre (6, 
7).

A Malassezia nemzetségbe tartozó gombák a 
legtöbb melegvérû állat normál bõrfl órájának tagjai, 
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1. táblázat. A Malassezia nemzetségbe tartozó 
gombafajok
Table 1. Yeasts of the genus Malassezia

Fajnév Leggyakoribb gazdafaj
Malassezia caprae kecske

Malassezia cuniculi nyúl

Malassezia dermatis ember

Malassezia equi ló

Malassezia furfur ember, kutya, macska

Malassezia globosa ember (kutya, macska)

Malassezia japonica ember

Malassezia nana szarvasmarha, macska

Malassezia obtusa ember (kutya, macska)

Malassezia pachydermatis kutya, macska, ember

Malassezia restricta ember (macska)

Malassezia slooffi ae ember (macska)

Malassezia sympodialis ember (kutya, macska)

Malassezia yamatoensis ember

A Malassezia 
gombák 
a melegvérûek 
bõrfl órájának alkotói
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hajlamosító tényezõk hatására azonban képesek elszaporodni és elváltozásokat 
okozni (pl. seborrhoeás dermatitis) vagy a fennálló tüneteket súlyosbíthatják. 
Leggyakrabban különbözõ bõrgyulladások hátterében állnak, de okozhatnak 
szisztémás fertõzést immunszuppresszált betegeknél vagy újszülöttek esetében. 
Az M. pachydermatis elsõsorban állatokból izolálható (leggyakrabban kutyák 
bõrgyulladásával vagy krónikus külsõhallójárat-gyulladásával hozható összefüg-
gésbe), de leírták már humán esetek kapcsán is (kórházban szerzett megbete-
gedés, egészségügyi dolgozók kutyáiról átvitt fertõzés). Az M. furfur a humán 
pityriasis versicolor nevû bõrbetegség okozója, de összefüggésbe hozták már más 
bõrbetegségekkel (pl. folliculitis, seborrhoea, atopiás dermatitis) és szisztémás 
fertõzésekkel is (1, 2, 6, 7).

Az elmúlt egy évben a Vet-Med-Laborban végzett rutin gombatenyésztések 
során három kutya bõrkaparékmintájából lipidfüggõ Malassezia törzset izoláltunk. 
A törzseket M. furfurként azonosítottuk. Tudomásunk szerint ez az elsõ magyar-
országi leírása állatból származó, lipidfüggõ Malassezia kimutatásának.

Saját vizsgálatok

A Vet-Med-Laborban különös fi gyelmet szentelünk a mikrobiológiai tenyésztések 
során a gombák izolálására. Az elõírásoknak megfelelõen kontroll referenciatörzsek-
kel ellenõrzött táptalajokat használunk, és az elõforduló kórokozókhoz igazodva, 
különbözõ táptalajokra (nem szelektív, szelektív és speciális) oltjuk ki a mintákat.

2012-ben a laboratóriumunkban 250 esetben végeztük el állatokból származó 
bõrkaparékok gombatenyésztését. A mintákat három különbözõ táptalajra oltot-
tuk: élesztõkivonatot és glükózt tartalmazó Sabouraud-levesbe, élesztõkivonatot 
és gentamicint tartalmazó ferde Sabouraud-agarra és Dixon-agarra. A levest 7 
napig szobahõmérsékleten inkubáltuk, ezt követõen élesztõkivonatot, glükózt 
és klóramfenikolt tartalmazó Sabouraud-agarra oltottuk tovább és újabb 7 napig 
inkubáltuk. A ferde agart és a Dixon-táptalajt 14 napig tartottuk szobahõmérsékleten. 

A telepeket mikroszkóp alatt vizsgáltuk egy csepp 
laktofenol-kék oldatban szuszpendálva, 400-szoros 
nagyítással. A morfológiai jellemzõk alapján a 
Malassezia élesztõgombák egyértelmûen azono-
síthatók (ábra). A fajmeghatározást az Atlas of 
Clinical Fungi (4) útmutatásai alapján végeztük (2. 
táblázat): az M. furfur telepei Sabouraud-agaron 
nem fejlõdnek ki, viszont olajat és Tweent is tartal-
mazó Dixon-agaron kinõnek, továbbá az M. furfur 
a polietoxilált ricinusolajat (Cremophor EL) a nem-
zetségben egyedüliként képes bontani (1, 2, 6, 7).

Eredmények

A bõrkaparékokból 69 esetben (az összes 
bõrkaparékból végzett gombatenyésztések 27,6%-a) 
izoláltunk kórokozó gombafajokat (pl. Candida, 
Cryptococcus, Trichophyton, Trichosporon sp.), ebbõl 
9 (az összes minta 3,6%-a, a kórokozó gombák 
13,04%-a) a Malassezia nemzetségbe tartozott. 

Három mintából lipidfüggõ Malassezia tenyészett ki, ezeket M. furfurként azo-
nosítottuk (az összes minta 1,2%-a, a kórokozó gombák 4,35%-a, a malasseziák 
33,33%-a).

Az elsõ minta esetében a kórelõzményi adatokban vakarózás és szõrhullás 
szerepelt, amelyet a tulajdonos ismeretlen spot-on készítménnyel próbált kezelni. 
Mivel két hét alatt nem javult a kutya állapota, sor került a bõrkaparékminta teljes 
körû vizsgálatára. Kórokozó baktérium nem volt kimutatható, a gombatenyésztés 
során M. furfurt izoláltunk, amely a hatóanyag-érzékenységi vizsgálat alapján 

Ábra. Malassezia furfur (ATCC 14521) kenet 
színtenyészetbõl
Loeffl er-féle metilénkék, 1000X
Figure. Smear of Malassezia furfur (ATCC 14521) from 
pure culture
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ketokonazolra és terbinafi nra volt érzékeny. Az eredmények alapján az állatorvos 
heti kétszeri nizoralos (Johnson & Johnson) fürdetést és a bõrelváltozást mutató 
foltok helyi kezelését írta elõ Lamisil (gyártó: Novartis Hungária) krémmel. Az állat 
másfél hónap alatt látványos javulást mutatott, a szõre kinõtt, két hónap múlva 
pedig teljesen gyógyult.

A második mintát beküldõ klinikától a kézirat elkészüléséig nem kaptunk ada-
tokat a kutya állapotáról.

A harmadik minta egy olyan, rossz általános állapotú kutyától származott, 
amelynél a hirtelen beköszöntött meleg idõ miatt a bõrtünetek fellángoltak. 
Több irányban történt vizsgálat (a rutin vérkép és biokémia mellett pajzsmirigy-
hormon-szintek, allergia és ANA-tesztek), amelyek kedvezõtlen eredménye és az 
állat rosszabbodó állapota miatt eutanázia történt. A gombás fertõzés kezelésére 
nem került sor.

Megvitatás

A kutyák M. pachydermatis által okozott elváltozásairól (külsõhallójárat-gyulladás, 
bõrgyulladás) nagyszámú szakirodalom létezik. Opportunista gombaként a termé-
szetes fl óra része, hajlamosító tényezõk hatására képes elváltozásokat okozni. Ezzel 
szemben a lipidfüggõ Malassezia-fajokat eddig elsõsorban emberi fertõzésekbõl 
izolálták, bár néhány esetben leírtak állatokból kitenyésztett törzseket is. Kutyá-
ból M. furfur és M. sympodialis volt kimutatható, macskából M. sympodialis, 
M. globosa és M. furfur, szarvasmarhából M. globosa, M. furfur, M. slooffi ae, 
M. obtusa és M. sympodialis, valamint ez utóbbi elõfordulhat sertések, juhok és 
kecskék bõrén is (1, 2, 5).

Az M. furfur okozta humán elváltozásokat részletesen tanulmányozták az 
elmúlt évtizedek során, azonban az állatok esetében betöltött szerepükrõl még 
meglehetõsen keveset tudunk. Feltételezhetõ, hogy a lipidfüggõ fajoknak az M. 
pachydermatishoz hasonló kóroki szerepük lehet, azonban ennek alátámasztása 
további kutatásokat igényel. Felmerül a zoonosis lehetõsége; az M. pachydermatis 
esetében PCR-teszttel nagy arányban mutatták ki ezen gombát a kutyatulajdonosok 
kezérõl (függetlenül attól, hogy az állatnak volt-e bõrbetegsége vagy sem) (5).

Ezen okokból javasolható, hogy a rutin gombatenyésztés során olajat is tartal-
mazó Sabouraud- vagy Dixon-agar használatára is sor kerüljön a lipidforrást nem 
tartalmazó táptalajok mellett.

2. táblázat. A Malassezia nemzetségbe tartozó gombafajok meghatározása különbözõ 
táptalajokon való növekedésük alapján
Table 2. Key to identifi cation of Malassezia species based on their growth on specifi c culture 
medium

Táptalaj Gombafaj
1a Van növekedés Sabouraud-agaron.  M. pachydermatis
1b Nincs növekedés Sabouraud-agaron.  2

2a Kataláz-pozitív  3

2b Kataláz-negatív  M. restricta
3a Van növekedés Tween 40-nel kiegészített Sabouraud-agaron  4

3b Nincs növekedés Tween 40-nel kiegészített Sabouraud-agaron  5

4a Van növekedés Tween 80-nal kiegészített Sabouraud-agaron  6

4b Nincs növekedés Tween 80-nal kiegészített Sabouraud-agaron  M. slooffi ae
5a A gombasejtek hosszúkásak, henger alakúak  M. obtusa
5b A gombasejtek gömbölydedek  M. globosa
6a Van növekedés Cremophor EL-lel kiegészített Sabouraud-agaron  M. furfur
6b Nincs növekedés Cremophor EL-lel kiegészített Sabouraud-agaron  M. sympodialis

Három eb 
bõrkaparékmintájából 
lipidfüggõ M. furfurt 
izoláltak

A rutin 
gombatenyésztés 
során olajat is 
tartalmazó táptalajt 
is kell használni
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■ TALLÓZÁSOK

Tejelõ tehenek anyarozsmérgezése. Egy sváj-
ci tejelõ tehenészetben (25 tehén, pihenõbokszos, 
kifutóval rendelkezõ istálló, takarmány: széna, fû- és 
kukoricaszilázs, 2 kg tritikálemag) minden tehén a 
tritikálemag etetésének kezdetét követõ 2. héten meg-
betegedett: 39,2   –39,7 oC láz, erõs orrfolyás és nyálzás, 
a szutyak piszkos, az orrnyílások kitágultak, különbözõ 
mértékû, akár 60-at is meghaladó, szapora légzésszám, 
köhögés nélkül. Az egész tüdõ fölött felerõsödött sejtes 
légzés volt hallható, kóros zörejek nélkül. Sok tehén 
szõrzete fénytelen és borzolt, az étvágy változatlan, 
a bélsár normális volt. Vérvizsgálattal csak csökkent 
hematokritérték (25,8–28,1%; referencia: 28–38% és 
megkevesbedett thrombocytaszám (189–226x109; refe-
rencia: 300–800x109/l) volt megállapítható. A katéterrel 
vett vizelet vizsgálata negatív eredményre vezetett. A 
tritikále 0,7% anyarozsot (Claviceps purpurea) tartalma-
zott. A tritikáléból hatféle ergoalkaloidot mutattak ki, 
összmennyiségük 14 263 µg/kg volt. Kérõdzõkben az 
ergoalkaloidok passzív transzport révén már a bendõbõl 
felszívódnak. Kiválasztásuk a vizelettel, az epével és a 
bélsárral, kisebb mennyiségben a tejjel történik. Az 
anyarozsmérgezés tüneteit már Kr. e. 600-ban leírták, 
de csak 1630-ban ismerték fel a valódi okot. Emberek-
ben az anyarozsmérgezésnek egy heveny és két idült 
formája fordul elõ. Heveny mérgezéskor görcsök, fejfá-
jás, hányinger és elhalások jelentkeznek. Idült esetben 
vagy ergotismus gangraenosus (a végtagok égésszerû 
elhalása) vagy pedig ergotismus convulsinus (görcsök, 

epileptikus tünetek és hallucináció) lép fel. Állatokban a 
heveny mérgezés jelentõs testhõmérséklet-emelkedést 
és kifejezett idegrendszeri tüneteket, nyálzást, reme-
gést, egyensúlyzavart, szapora szívverést és légzést 
okoz. Idült esetben ergotismus cutaneus s. mumifi cans 
lép fel végtagelhalás formájában. Nyári melegben a 
tünetek kifejezettebbek. A vízfogyasztás lényegesen 
megnõ a láz miatt. A toxinhatás és a klinikai tünetek 
amiatt alakulnak ki, hogy erõs antagonista hatásúak 
az ergotoxinok az α-adrenerg és dopaminerg recep-
torokra, valamint agonista és antagonista hatásúak a 
szerotoninreceptorokra. Az α-adrenerg-hatásra az erek 
összehúzódnak, vérellátási zavar lép fel a periferikus te-
rületeken, és ott a szövetek elhalnak. A testhõmérséklet 
emelkedésének az oka még nem ismert. A tehenek tü-
netei, az anyarozzsal szennyezett takarmány megvonása 
után 7–10 nappal lényegesen enyhültek. A légzésszám 
csökkent, az orrfolyás és a nyálzás megszûnt. A fokozott 
vízfogyasztás azonban csak az összes tünet elmúltával 
vált normálissá. Egyes teheneknél a megnövekedett 
testhõmérséklet csak 4 hét elteltével állt helyre. (Prakt. 
Tierarzt, 2013. 94. 918–925. –ViL–)

Veszett macska. Párizs központjában, 2013 októbe-
rének végén veszett macskát találtak, amely három nap 
múlva elhullott. Hogy honnan származott az állat, sajnos 
nem derült ki. Franciaország 2001 óta hivatalosan mentes 
a betegségtõl. [VETimpulse, 2013. 22. (22.) 1. –ViL–]


