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A candidiasis lehet súlyos szisztémás betegség,
mely megfelelô hajlamosító tényezôk esetén ill. bizo-
nyos klinikai szituációkban alakul ki. Emellett a candi-
dák felületes mycosisokért is felelôssé tehetôk. A can-
didiasis ezen formái felismerhetôk, diagnosztikájuk 
és terápiájuk jól ismert. Az alternatív medicina azonban
egy új kórformáról beszél, melyet szerteágazó 
panaszok, rosszul meghatározott tünetek jellemeznek.
A betegség diagnosztikájában kulcsszerepe van az ön-
diagnózisnak, az orvos „ráérzésének”, viszont a hagyo-
mányos mikrobiológiai diagnosztikának nincs különö-
sebb jelentôsége. A szisztémás candidiasis ezen formá-
jának létezését tudományos vizsgálat nem bizonyítja.

A szisztémás candidiasis súlyos életet veszélyeztetô
kórkép, mely csökkent védekezôképességû betegeknél,
vagy nagy hasi mûtétek után, intenzív osztályon ápolt bete-
geknél invazív beavatkozások nyomán alakul ki. Ilyenkor a
vérbôl többnyire izolálható a kórokozó. A betegek megfele-
lô antifungális kezelés mellet gyógyulnak, ha a szisztémás
candidiasisra hajlamosító alapbetegség uralható. Az alábbi
közlemény azonban nem ezzel a kórképpel foglalkozik. 

Napjainkban a szisztémás candidiasist egyes szerzôk új
népbetegségnek tartják. A média visszatérôen foglalkozik a
„candida” kérdéssel. A könyvesboltok polcain ott sorakoz-
nak a candidákkal kapcsolatos ismereteket tartalmazó kö-
tetek, a legfrissebb a Nagy Candida Könyv. Candidiasis, Di-
vat vagy a XXI. század betegsége? címmel jelent meg „tu-
dományos” könyv és Candidosis – divat, vagy a XXI. szá-
zad betegsége? címmel továbbképzô közlemény [1, 2]. Saj-
nos hazai mikológusok is felvetik, hogy van valami alapja
ennek az új kórképnek [3]. Mindenekelôtt le kell szögezni, a
candidiasis és a candidosis kifejezés használata megté-
vesztô, azt sugallja, hogy két különbözô szisztémás, tehát
az egész szervezetet érintô kórképrôl lenne szó. Az „új”
candidiasis (candidosis) hazai karrierje napjainkban egy, az
Amerikai Egyesült Államokból elindult irányzat begyûrûzé-
se. A késés valójában több mint tíz év. Magyarországon
Harold H. Markus és Hans Finck 1990-s könyvének fordítá-
sa „Betegnek érzem magam, és nem tudom miért” címmel
már tíz évvel ezelôtt elindította a candida divathullámot [4].
A napjainkban nagy publicitást kapó, ép immunitású bete-
geket sújtó candidosis amúgy sem tekinthetô újdonságnak.
Egy Truss nevû szerzô 1978-tól megjelenô publikációi ve-
tették fel elsôként, elsôsorban krónikus fáradtság szindró-
mában a candidák kóroki szerepét [5]. Az amerikai szerzôk
„Yeast Connection”-rôl, Candidia hiperszenzitivitás szindró-

máról is beszélnek. Crook, a kérdés legnagyobb szakértôje
öt könyvet publikált a témában [6]. 

CANDIDÁK OKOZTA KÓRKÉPEK

A candidák okozta igazi kórképek sem számítanak 
újdonságnak a mindennapi orvosi gyakorlatban. Már 
Hippocrates és Galenus is ismerte a szájpenészt.  A jól is-
mert kórképek egy része a bôrt és bôrfüggelékeket, mások
a nyálkahártyákat érintik. Az invazív illetve szisztémás can-
didiasis pedig megfelelô hajlamosító tényezôk esetén jelent-
kezik. Az újszülöttek candida szepszise, a csecsemôk száj-
penésze és pelenkadermatitise, a protézist viselôk oroph-
aryngeális candidiasisa, a leromlott általános állapotú be-
tegek oesophagitise nem számít újdonságnak. Valóban
több invazív (szisztémás) candidiasis kerül felismerésre,
mint korábban, hiszen szaporodik a csökkent védekezôké-
pességû betegek száma. A szerv- és csontvelôtranszplan-
táltak, a malignus hematológiai betegségben szenvedô, ag-
resszív kemoterápiában részesülôk, az intenzív osztályon
kezelt, tartósan intravaszkuláris kanült viselôk, a nagy hasi
mûtéten átesett betegek, HIV pozitívek körében komoly kihí-
vást jelent a candidiasis és más mycosisok fellépte. A hüve-
lyi candidiasis ép immunitású nôk esetében ismételten is fel-
léphet, hajlamosító tényezôk hiányában is.

A felsorolt kórképekben a panaszok, tünetek (látható
elváltozások) alapján végzett diagnosztikus vizsgálatok
többnyire eredményesek, sikerül a kórokozót kimutatni, és
az antifungális kezelés is eredményes. 

A Candida albicans és a non-albicans Candida specie-
sek a normál száj- bél- és hüvelyflóra tagjai. A Candida
speciesek egészséges, immunkompetens emberek szék-
letébôl az esetek 4-88%-ában kimutathatók, mint azt egy a
szakirodalmat (96 közleményt) áttekintô összefoglaló
hangsúlyozza [7]. A candidák a szülô utakon keresztül át-
haladó újszülöttbe kerülhetnek, a normál flóra tagjává vál-
va. Candida albicans gyakran izolálható a különbözô nem
steril testtájakról (bôr, oropharynx, hüvely, széklet) szár-
mazó mintákból. Az egyéb Candida speciesek, pl.: a csök-
kent fluconazol érzékenységû C. krusei, C. glabrata, C. gu-
illermondii ép immunitású és nem kórházban kezelt bete-
gek esetében elôzetes antifungális kezelés nélkül ritkán
izolálható. A candidák tenyésztése nem jelent különösebb
nehézséget. Az antifungális készítmények iránti érzékeny-
ség meghatározása csak kivételes esetben szükséges. Az
in vitro érzékenységi vizsgálatok helyett az egyes gomba-
speciesek természetes rezisztenciáját kell ismerni (C. kru-
sei, C. glabrata, C. guillermondii – csökkent fluconazol ér-

Amit a candidiasisról tudni kell
Dr. Prinz Gyula, Fôvárosi Szent László Kórház

vam
Highlight

vam
Highlight

vam
Highlight

vam
Highlight



24 IME III. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. JANUÁR

KLINIKAI KÖZLEMÉNYEK      MEDICINA 2000 VI. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA

zékenység ill. rezisztencia, C. parapsilosis, C. rugosa –
csökkent polyén érzékenység, C. tropicalis – ketokonazol
rezisztencia) [12]. Sajnos a hazai mycológiai laboratóriu-
mokban elôfordul, hogy elvégzik a székletbôl izolált gom-
baspeciesek in vitro érzékenységi vizsgálatát. A vizsgálatra
attól függetlenül sor kerül, hogy milyen kórképrôl van szó.
Egy mikroorganizmus kimutatása és annak in vitro érzé-
kenységének közlése a kérdésben járatlan orvos és a be-
teg számára is a kezelés szükségességét sugallja. C. albi-
cans, vagy más species kimutatása jellegzetes panaszok
és elváltozások nélkül a szájüregbôl, hüvelybôl, székletbôl
nem jelez betegséget. A székletbôl történô gombatenyész-
tés csak a normál székletflóra tagjának tekinthetô candidák
kimutatását eredményezheti. Candida antigén kimutatására
csak csökkent védekezôképességû betegeknél szabad vért
venni. A candida ellenes antitest meghatározása sem pozi-
tivitás, sem negativitás esetén nem kórjelzô ép immunitású
betegeknél. A candida szerológiai vizsgálatok szenzitivitá-
sa és specificitása a szisztémás candidiasis szempontjából
magas rizikójú betegek esetében sajnos nem megfelelô.

AZ „ÚJ” SZISZTÉMÁS CANDIDIASIS

Ez a kórkép számos tünettel és panasszal jár. Különbö-
zô testtájékok viszketegsége, látásromlás, gombócérzés a
torokban, orrdugulás, fáradékonyság, koncentrációzavar,
has-puffadás, szénhidrátéhség, szorulás, hasmenés,
menstruációs görcs stb. alapján a beteg magától rájöhet mi
a baja. Ezt sugallja a népszerûsítô irodalom is, a „hagyomá-
nyos” szemléletû orvosok úgy sem jönnek rá, mi áll a pana-
szok hátterében. Elégséges, ha a megfelelô panaszok
számbavételével a beteg ráébred, hogy hosszú évek óta
meglévô panaszait mi okozza. A diagnózis felállításában
„segítséget” jelent a Vega teszt pozitivitása, a Voll teszt,
vagy a biokristály analízis. A betegek egy részének van,
vagy volt bôr, köröm vagy hüvelyi candidiasisa, vagy más
gombás folyamata. Közömbös, hogy az adott folyamatot
candida okozta, vagy más gomba species. Hogy ezek a fer-
tôzések dokumentáltak, vagy sem az is lényegtelen szem-
pont. Hogy a hónapokon át adagolt gombaellenes kezelés
nem hoz látványos eredményt, nem fontos, a candida diéta
és a colon hydrotherápia az „igazi” megoldás. 

Az idevonatkozó irodalom bôséges, de ellentmondásos.
Nincs tisztázva, hogy milyen patomechanizmus útján alakul ki
a betegség. Egyesek a „rossz” gombák elszaporodásával
magyarázzák a betegséget, mások allergiás mechanizmusról
beszélnek. Nem tisztázott, hogy a gomba maga kerül a bél-
bôl a vérbe, vagy produktumai, toxinok mérgezik a beteget.
Esetleg a gomba kolonizációt követi a szervezet allergiás re-
akciója. Felvetik, hogy az elszaporodott gombák az immunvá-
laszt blokkolják. Ebben az esetben hogyan alakul ki allergiás
reakció? A Vega teszt allergia kimutatására szolgál, mint azt
a betegek kezébe adott leletek mutatják. A hagyományos or-
voslás diagnosztikai fegyvertárában nem szerepel a Vega
teszt. Számos beteg vizsgálata alapján, saját tapasztalataink
szerint, sosem történt kísérlet magas IgE szint kimutatására,

a betegeknek soha nincs eosinophiliája, tehát allergia kevés-
sé jön szóba. Antihisztaminokat különben sem javasolnak
ezen betegeknek. Disszeminált folyamat esetén a diagnózis-
hoz pozitív hemokultúra kellene, de ennek szükségességét a
természetgyógyászok sosem vetették fel. A szerológiai vizs-
gálatoknak sincs jelentôsége, még az „új” candidiasisnak el-
kötelezett szerzô szerint sem [2].  Veleszületett vagy szerzett
immunhiányos állapotok az anamnézis gondos felvétele útján
kideríthetôek. A magukat candidiasisban szenvedônek mon-
dó betegek sosem számolnak be rendhagyó módon lezajló
fertôzésekrôl, oltási szövôdményekrôl.

Egy mikroorganizmussal összefüggésbe hozott kórkép
esetében meg kell magyarázni, hogy a betegség milyen
módon alakul ki. A kórokozónak lehetnek virulenciafakto-
rai, melyek elôsegítik megtapadását a szervezetben, lehe-
tôvé teszik invázióját. Lehetnek a mikroorganizmusnak to-
xinjai, melyek a megtapadás helyétôl távol is károsítják a
szervezetet. Végül a kórokozó kolonizációja a szervezet
allergiás reakciójához vezethet. Az egyes egyedek, pedig
fogékonyak kell legyenek, az adott kórokozó iránt. A Can-
dida albicans ha keressük, minden ember bélflórájában je-
len van. A kimutatás attól függ, hogy milyen transzport táp-
talajban jut a széklet a laboratóriumba, mennyi idô telik el
a feldolgozásig, milyen tenyésztési módszereket használ-
nak [7]. Nincsen olyan meggyôzô irodalmi adat, hogy
gyógyszerek, cukorbetegség, környezeti ártalmak, fogam-
zásgátlók, étkezési szokások befolyásolnák a candida ko-
lonizációt [7]. Az antibiotikumok természetesen felboríthat-
ják átmenetileg a normál bélflóra összetételét, elôsegítve a
candidák kimutathatóságát [7]. Leromlott, vagy kis súlyú
csecsemôk esetében az antibiotikum asszociálta hasme-
nésért felelôssé tehetôk a candidák. Ugyanakkor az „új”
candidiasis vezetô tünetének a szorulást és haspuffadást
tartják.  Az „új” candidiasisban megismert szerteágazó pa-
naszok sosem jelentkeznek súlyos alapbetegségben, eset-
leg szisztémás mycosisban szenvedô betegeknél.  

A hagyományosan ismert szuperficiális és szisztémás
candidiasisban a kórokozó és a szervezet viszonya világos, a
pathomechanizmus érthetô. A diagnosztika és a kezelés is-
mert – a lehetséges kudarcok dacára. Mivel magyarázható,
azonban a candidák szerepe az autizmus, a pánikbetegség,
a menstruációs zavarok, szívritmus zavar kialakulásában [2].  

Az American Academy of Allergy and Immunology
1986-ban foglalt állást a candidiasis kérdésében, kimond-
va, hogy a szindróma spekulatív és tudományosan nem
alátámasztott [8]. Ha egy testületi állásfoglalás nem is
gyôzheti meg az alternatív megoldásokat keresô orvosokat
és a betegeket, az e tárgyban végzett prospektív vizsgála-
tok eredményeinek mégis súlya van. Dismukes és mtsai.
Nystatinnal illetve placebóval kezeltek „candidosisban”
szenvedô betegeket [9]. A vizsgálat elején és végén rákér-
deztek valamennyi olyan panaszra és tünetre, melyeket a
népszerûsítô irodalomból ma Magyarországon a betegek
magukon is könnyen felismernek. A vizsgálat eredménye
negatív volt, az antifungális kezelés nem hozott eredményt
a panaszok vonatkozásában, bár a candida kolonizációt
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csökkentette [9].  Mások a gyakran ajánlott diéták hatásta-
lanságára mutattak rá [10, 11]. Egy munkacsoport krónikus
fáradékonyságban vizsgálta a „candida” kapcsolatot [12].
A vizsgálatba bevont candidiasisban szenvedô betegek, a
diagnózist a betegek saját maguk állították fel és mindegyi-
kük járt természetgyógyásznál. Valódi candidiasist te-
nyésztéssel egy esetben sem sikerült bizonyítani. A jól ter-
vezett psychológiai vizsgálatok pozitivitása alapján felaján-
lott segítséget a betegek elutasították [13].

Napjainkban, az evidenciákon alapuló gyógyítás korá-
ban nem fogadható el, hogy tudományos vizsgálatokkal
nem bizonyított spekulációk széles körben terjedjenek. Ha
ez csupán a népszerûsítô irodalmat hatja át, és a médiák-
ban terjed, az csak a kiadók és a szerkesztôk felelôssége.
Ha azonban az orvosi „szakirodalomban” is megjelennek,
komoly gondok vannak, hiszen a publikációk megtéveszthe-
tik a kérdésben járatlan orvosokat is. Magyarországon
1993-ban jelent meg az elsô kiadvány [4], mely még csak
kevés beteget tévesztett meg. Az elmúlt években a könyvek
és publikációk gomba-mód szaporodtak. Egyértelmû, hogy
a candidák okozta szisztémás kórképek hajlamosító ténye-

zôk, vagy megfelelô klinikai szituációk megléte esetén ala-
kulnak ki. Ezekben a kórképekben a klinikai mikrobiológia
megfelelô segítséget tud nyújtani, és a jól megválasztott
gomba ellenes kezelés eredményes.

Az „új” candidiasisban szenvedô betegek valóban szen-
vednek. A betegek rossz közérzete, hasi panaszai hátteré-
ben állhat vastagbélbetegség, colon irritabile, de tumor is.
Ha a szorongás dominál, ezt csak elmélyíti, ha ezt egy ne-
hezen gyógyíthatónak mondott fertôzéssel magyarázzák,
mely több éves önmegtartóztató diéta, költséges gombaelle-
nes kezelés után is fellángolhat. Túlsúlyos betegek, colon ir-
ritabile esetén a candida diéta a közérzet javulását eredmé-
nyezheti, de nem a candida ellenes hatás, hanem a test-
súlycsökkenés, vagy a széklet rendezôdése miatt. Az élet-
módváltás kivitelezése sikerélményt jelenthet a kudarcélmé-
nyekkel terhelt0 betegnek. A „hagyományos” orvosoknál pa-
naszaikra választ nem kapó betegeknek megkönnyebbülést
hozhat átmenetileg, hogy egy kórokozóval kell megküzdje-
nek, és megtudták „mi a bajuk”. A sikeres kezelések, és ön-
gyógyítások, még sikerkönyvekben leírva sem bizonyítják
az „új” szisztémás candidiasis létezését. 
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