
Előző lapszámunkban Elmondtuk, mi okozza a 
candidiasist, a magyar EmbErEkEt is jElEntősEn 
érintő Egészségügyi problémát – ismErtEttük a 
tünEtEkEt is. most lEírjuk, milyEn módszErEkkEl 
mutatható ki a jElEnség, és milyEn alapElvEk 
mEntén kEzElhEtő.

A candidiasis kimutatása nem könnyű feladat. 
Általában váladékból, a kenetből és székletből 
történő tenyésztéses eljárás jellemző. A Candida 

azonban az egészséges szervezetben is megtalálható, 
így nehéz megállapítani, hogy kórosan elszaporodott-e 
a szervezetben, vagy csupán a természetesen jelen lévő 
gombák szaporodtak el a táptalajon. Legtöbbször az 
alternatív gyógyászat képviselői vállalják a candidiasis 
kimutatását, azonban a még nem kellően kiforrott mérési 
technikák pontatlansághoz vezethetnek. A kényelmes és 
gyors Candida-kimutató tesztek nagyobb hibalehetőséggel 
dolgoznak. Az elektro-akupunktúrás és biorezonancia 
elvén működő módszerek, a szivárványhártya-vizsgálat 
még kevésbé tekinthető biztonságosnak. A tudományos 
világban az egyik legnehezebb kérdést a mérési módszer 
megválasztása jelenti. A candidiasissal tudományos 
szinten foglalkozó orvosok egy része szerint az alternatív 
gyors módszerek többsége nem ad precíz, megbízható 
eredményt, de alkalmasak lehetnek a betegség meglétének 
becslésére és az állapot hozzávetőleges felmérésére. 
Külföldön a szövettani és vérvizsgálatot (savóellenanyag-
mérés) tartják megbízhatónak. Hazánkban a bőrteszt, a 
székletminta-vizsgálat és a kenetből végzett tenyésztéses 
módszerek elfogadható eredményt adnak, azonban a 
candidiasis gyanúja esetén a vérvizsgálat elvégeztetése 
javasolt.

Fontos alapelv, hogy a beteg által tapasztalt kellemetlen 
jelenségek csak irányadók. Minden esetben klinikailag 
igazolt eredmények alapján alakítható ki a végleges 
diagnózis és a terápia. A candidiasis diagnosztizálása 

előtt természetesen mindig ki kell zárni az egyéb szervi 
elváltozásokat. Előfordulhat, hogy pl. az irritábilis 
bélszindróma, autoimmun betegség, rák, vagy egyéb 
kórkép jelentik az elsődleges okot, és a candidafertőzés 
másodlagos kórfolyamatként indul el. 

kEzElés
a candidiasis kEzElésénEk négy alapElvE:

1.) a candida táplálékainak jelentős csökkentése
A gombasejtek működéséhez és szaporodásához 
elengedhetetlenül szükséges a glükóz, vagyis 
szőlőcukor. A cukorforrások étrendi megvonása, valamint 
a szénhidrátforrások (kenyér, rizs, burgonya) korlátozása 
jelentős mértékben képes lassítani a gomba szaporodását. 
A cukormentes és szénhidrátszegény étrend hatására az 
emberi szervezet a vércukorszint fenntartásához szükséges 
glükózt a zsiradékok átalakításával állítja elő, vagy a 
máj glikogénraktáraiból szabadítja fel. Így a gombák a 
„kiéheztetés” stádiumába kerülnek. 

2.) bélflóra-helyreállítás
A hasznos bélflóra visszatelepítésével gyakorlatilag elvágjuk 
az utánpótlás lehetőségét a szervezet belső részeibe jutó 
gombáktól, így azok meggyengülnek. Fontos tudni, hogy 
a megváltozott összetételű bélflóra önmagától nem képes 
helyreállni, tehát minden esetben külső segítségre van 
szükség. Már a kezelés kezdeti szakaszától be kell juttatni 
a bélflóra egyensúlyát biztosító tejsavbaktériumokat a 
bélbe, hogy mihamarabb megkezdhessék a gombákat 
visszaszorító szabályozó munkát. Leginkább olyan 
készítmény javasolt, mely a Lactobacillus és 
Bifidobacterium kultúrákat nagy mennyiségben 
tartalmazza (ennek mérőszáma a kolónia-egység, CFU), 
valamint ellenáll a gyomorsav maró hatásának, hogy a 
baktériumkultúrák valóban lejussanak a vastagbélig.

Candidiasis - létező betegség 
vagy csak üzlet?



A bélflóra helyreállításának része, hogy a kitágult 
vastagbélfodrokból eltávolításra kerüljenek a pangó 
salakanyag-maradványok (méregtelenítés). 
Ennek érdekében tanácsos néhány napos növényi 
alapanyagokból összeállított rostdús, nyers diéta, 
vagy léböjtkúra (napi 2-3 liter frissen készített nyers 
zöldséglé). Javasolt a béltisztító hatású gyógynövények 
fogyasztása is. E tekintetben jó tapasztalataim vannak 
az aloe vera lé fogyasztásával kapcsolatosan. 
Természetesen az élesztőgombákat is tartalmazó kefír, 
savanyú káposzta, kovászos uborka ellenjavallt.

3.) az immunitás megerősítése
A beteg szervezet csak úgy képes felvenni a harcot 
a Candida-telepekkel szemben, ha biztosítjuk a 
hatékony védekezéshez szükséges fehérjéket, 
esszenciális zsírsavakat, C-, A-, E- vitamint, valamint 
olyan nyomelemeket, mint a cink, szelén, mangán. 
Természetesen megfelelő energiabevitelre is szükség 
van, azonban ezt elsősorban nem szénhidrátokból, 
hanem olajos magvakból és hidegen sajtolt olíva vagy 
egyéb értékes olajfélék segítségével fedezhetjük. 
A candidiasis kezelésének egyik gyenge láncszeme, 
hogy a beteg kénytelen lemondani számos 
élelmiszerről a javulás érdekében, azonban ez olyan 
tápanyaghiánnyal járhat, amely éppen a gyógyulás 
ellen dolgozik. A megszorító étrend hiányosságai 
miatt a vitamin- illetve ásványianyag-komplettálásra 
tudatosan ügyelni kell (C-vitamin, A-vitamin, E-vitamin, 
B12-vitamin, vas, kálcium, cink, szelén, mangán). 
Hasznos a gabonacsírák fogyasztása, mivel kiemelkedő 
antioxidáns és immunerősítő hatóanyagokat 
tartalmaznak. Az italok területén a gyógyteák, az 
ásványvíz és a szójaalapú italporok fogadhatók el a 
diétában.

Az étrenden kívül az immunerősítő életmódbeli 
elvek alkalmazása javasolt: rendszeres testmozgás, 
váltóvizes fürdő, éjfél előtti alvási idő növelése, 
oxigenizáció növelése (a gombafajok az oxigéndús 
környezetet kevésbé tolerálják) – megfelelő 
szellőztetés, helyes légzéstechnika (hasi légzés).

4.) célzatos gombapusztítás
A gombás betegség kezelése során bevezethetők 
gyógyszerek és természetes alapanyagú 
hatóanyagok is. A gombaölő gyógyszereket 
csak orvos írhatja fel, és alkalmazásukkor 

mellékhatásokra is számítani lehet (pl. máj- és 
veseműködési zavar). Ha egy gombaölő szert túl 
hosszú ideig alkalmazunk, előfordulhat, hogy a gomba 
rezisztenssé válva még gyorsabb szaporodásnak indul. 

A természetes gombaölő hatású anyagok 
között elsőként a fokhagyma1 említhető, 
melynek darabjait rágás nélkül érdemes 
lenyelni. Ugyanis, ha a fokhagymát 
elkaparjuk vagy szétnyomjuk, az értékes, 
allicinben gazdag fokhagymaolaj még a vékonybél 
utolsó szakaszára való eljutás előtt felszívódik, így a 
bélflóráig nem jut el, és nem tudja kifejteni gombaölő 
hatását. Ezért előnyös a fokhagymát étrend-kiegészítő 
formájában fogyasztani. 

          Az aloé2 régóta ismert, mikrobaellenes  
                hatású növény, amelynek szintén helye  
                       van a candidiasis elleni diétában.

A berberin3 nevű alkaloidát tartalmazó aranypecsét 
(goldenseal) véd a Candida túlszaporodása ellen és 
normalizálja a bélflórát.

A citrusmag-kivonatok4 szintén általánosan használt és 
hatékony szerek.

Az olívalevél-kivonatot5 hosszú ideje használják 
lázcsillapításra, ill. vírusok, gombák és baktériumok 
által okozott fertőzések kezelésére.

A  kasvirág (Echinacea)6 az immunrendszer 
fehérvérsejtjeinek stimulálása útján fejti ki jótékony 
hatását.

                    A cayenne paprika7, a torma8 a hasznos     
           illóanyagokat tartalmazó zöldségfélék családjába    
   tartoznak, erős gombapusztítók.

A szegfűszeg9 és a gyömbér10 szintén természetes 
gombaölő hatóanyagok forrásai, fogyasztásuk 
tea formájában is ajánlható.

A gyümölcsökben lévő antioxidáns hatású polifenolok 
és izoflavonoidok11 előnyösen befolyásolják az 

emberi szervezetet a gombákkal szembeni 
harc folyamán, tehát ezek is hasznos 
kiegészítői lehetnek a kezelésnek.



A candidiasis kezelésekor tehát négy fő oldalról 
gyengítjük a gombákat. Jelentősen megszorítjuk 
tápanyagforrásaikat, elvágjuk az utánpótlásukat, 
megerősítjük a szervezet védelmi bázisait, 
valamint megfelelő szerekkel célzottan írtjuk a 
gombatelepeket. Mivel az élesztőgombák még nem 
tettek szert kiemelkedő ellenállóképességre, így e 
több frontos támadás gyakorlatilag kapitulációra 
készteti a betolakodókat. A kezelések szisztematikus 
végrehajtásával, ezenkívül önuralommal és sok 
türelemmel a gombák jelentős része elpusztul, s a 
szervezet visszanyerheti egészséges működését.
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