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A NASA kutatásokat végez a Candidával kapcsolatban, mióta fertőzött űrhajósok szálltak 
Földre. Vajon az űrhajósok immunszuprimált emberek az orvosi meghatározással élve? 
Egyáltalán nem! 
 

1. Tévhit:– Csak a nők kaphatnak candida fertőzést 
A Candida albicanst általánosan olyan gombás fertőzésnek tekintik, amit csak nők 
kaphatnak el. Ez valójában egy olyan gombafertőzés, amelyet antibiotikum 
szedése is okozhat, így mindkét nemet érintheti. Egy kutatás szerint a népesség 

90%-ának lehet szisztémás candidája. 
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3. Tévhit: A Candida egy sarjadzógomba-fertőzés. 
A Candida albicans normál élesztőgomba(sarjadzógomba) formájában kommenzalista 
szervezet, amely együttműködést alakított ki több mint 5600 másik mikroorganizmussal, 
letelepedve a béltraktusban és más szövetekben. 
Csak a hifás/micéliumos gombaforma okoz fertőzést, ami sejtfalát, adhéziós képességét, 
fenotípusváltást és enzimeket vet be a saját elterjesztéséhez és a szövetroncsoláshoz 
testszerte. Sok ember gyakran hivatkozik a Candida albicansra sarjadzógomba-
fertőzésként, pedig valójában a fertőzést okozó forma a hifás/micéliumos változat. 

3. Tévhit: A Candidának cukrokra van szüksége ahhoz, hogy 
betegségokozóvá váljon és hogy szaporodjon 

Minden élőlény számára elsődleges kérdés a túlélés. Ha megvonjuk a táplálékot a 
Candida élesztőgomba (sarjadzógomba) formájától, fonalas (hifás) gombává alakul és a 
testben keres táplálékot. Ha valaki elvinné az összes élelmet a házadból, nyilván vásárolni 
mennél...A cukrok nagyon hatásosan táplálják a Candidát, de nem elhagyhatatlan 
táplálékok a gombák számára, mint nekünk az egyszerű szénhidrátok és cukrok. Akik 
nem foglalkoznak Candida-kutatással, háttérbe szorítják ezt az értesülést. Non-toxikus 
szereket kell használni a Candida visszaalakítására élesztőgomba formára, ezután pedig 
az ellenállóképesség megerősítésével kell eltávolítani a feleslegben maradt 
sarjadzógombát. 

4. Tévhit: Csak gyengült ellenállóképességű emberek (immunszuprimáltak) 
fertőződnek meg Candidával 

Az orvosi nézőpont szerint csak immunszuprimált egyének (szerzett immunhiányos 
tünetegyüttesben szenvedők [AIDS], immunszupresszív kezeléseken, 
kemoterápián átesettek) betegszenek meg szisztémás candidiasisban. Olyan 
biztosan állítják ezt, mintha ez lenne a hivatalos álláspont. Hivatalos álláspont vagy 
sem, mindenesetre hamis, félrevezető és a candidára vonatkozó, a mikrobiológai 
és az élettani ismeretek teljes hiányát bizonyítja. Ráadásul ez pontosan az ellentéte 
azoknak az eredményeknek, melyek a 40'-es évek óta születtek a kutatások során, 
mióta az antibiotikumokat alkalmazni kezdték. 
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szálltak földre. Vajon az űrhajósok immunszuprimált emberek az orvosi meghatározással 
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A kutatások ismételten kimutatták, hogy az immunrendszernek nem szükséges szuprimált 
állapotban lennie ahhoz, hogy a Candida hifás formába alakulva megtámadja a testet. 
Másfelől a csökkent védekezőképesség vagy enyhén szuprimált immunrendszer 
hozzájárul a Candida fonalas gomba formájának terjedéséhez. Mi tud így hatni az 
ellenállóképességre? Aggodalmaskodás, stressz, ételszínezékek, cukros étkek, és sok 
más dolog között a Candida maga. Amint a fentiek helyesen rámutatnak, az enyhe 
neutropenia is hozzájárulhat a Candida elszaporodásához. Tehát habár a gyengült 
immunrendszer segíti a Candida elterjedését, ez nem szükségszerű, és szinte mindig 
jelen van valamilyen szinten. 

5. Tévhit: A betegségokozó Candidának savas környezetre van szüksége a 
növekedéshez 

Ez egy másik gyakori téveszme azok körében, akik szerint majd' mindennek lúgos 
kémhatásúnak kellene lennie az emberi testben. Az emésztőrendszerben savas 
kémhatásnak kellene uralkodnia, és a végbél szakaszáig nem szabadna lúgos 
kémhatásúvá válnia. A hüvelyi szövetnek szintén savas kémhatásúnak kellene lennie. 

A tejsavbaktérium tejsavat termel a savas pH fenntartásához. A gyomor nagyon savas, 
a gyomrot elhagyó gyomornedvek savassága pedig javítja a hasnyálmirigy funkciót, 
valamint segít fenntartani a megfelelő savas kémhatást a béltraktusban. Az 
epesavak szintén hozzájárulnak a savas pH fenntartásához. Savas környezetben a 
Candida élesztőgomba formájában van jelen, de amint a környezet kémhatása a 
lúgos felé tolódik, az alkalikus pH elősegíti a gomba fonalassá válását, ami a 
betegségokozó formája a Candidának. Ugyanez igaz az Escherichia colira. Savas 
környezetben a test számára szükséges K-vitamin mennyiség előállításában játszik 
szerepet. Lúgos környezetben betegségokozóvá válik, így sok gondot okozva az 
embereknek. A hifás Candida nagyon jól érzi magát az olyan lúgos környezetben, 
mint pl. a véráram. 

6. Tévhit: A higany táplálja a Candidát 

Nem vagyok benne biztos, honnan származhat ez az értesülés, még találnom kellene 
olyan tanulmányokat, amelyek megemlítik ezt. Olybá tűnik, mintha ezt olyan emberek 
találták volna ki, akik szerint a higany határozza meg az emberi test működését. Az 
egyetlen lehetséges magyarázat, amire gondolhatok, hogy a higanynak 
ellenállóképességet elnyomó hatása van, ami esetleg lehetővé teszi, hogy a Candida 
fonalas formája akadálytalanul terjedjen. Még kellene találnom valakit, akinek ilyen gondja 
van. A felhalmozódott higany azon mennyisége, amely szisztémás szupresszív hatást 
gyakorolna az emberi testre, nagyobb, mint amennyire a legtöbben gondolnának. 
Akárhogy is, sosem hallottam olyan kutatásról, amely azt állítaná, hogy a higany táplálja a 
Candidát. 



Az emberek, akik támogatják azt az ötletet, hogy a higany táplálja a Candidát, azt 
állítják, hogy néhány doktor rámutatott arra, hogy a legtöbb Candida-fertőzöttnek 
higanymérgezése is van. Ha lenne valami igazság ebben a társításban, akkor 
alkalmazható lenne parazitákra, más nehézfémekre és vegyszerekre is. Az átlag 
amerikainak hatalmas vegyi terhelés van a szövetein. Ez viszont nem jelenti azt, 
hogy ezek a vegyszerek táplálják a Candidát. Nem helyes ilyen következtetést 
levonni, mert ez egyszerre két vagy többféle következménnyel járna az emberi 
testben. 

A vashiány lelassíthatja a hifás Candida elterjedését, ahogy sok más 
mikroorganizmusét is. Dr Sharon Moalem könyve, a “Survival of the Sickest” 
rámutat, hogy élte túl néhány ember a pestist egyszerűen azért, mert vashiányos 
volt vagy nem rendelkezett elég nagy vasraktárakkal, ami lehetővé tette volna a 
baktériumok gyarapodását a testben. Mindamellett, a fonalas Candida vasat vesz 
el a vörösvértestektől, túlélése érdekében. Ez is egy a Candida sok túlélési és 
virulenciát meghatározó mechanizmusa közül. 

7. Tévhit: Az oxigén megöli a Candidát 

Egy újabb téveszme. A Candida albicans fakultatív anaerob , ami azt jelenti, hogy 
oxigéngazdag környezetben (szájüreg, bőr) és oxigénhiányos (béltraktus, test szövetei) 
egyaránt életképes. Néhány tanulmány azt állítja, hogy oxigéngazdag környezetben 
nehezebb kiküszöbölni a Candidát. Ez sokkal helytállóbbnak tűnik a szájpenészre, de nem 
annyira igaznak a bőrfertőzésekre. 

A Candida képes kitérni a reaktív oxigéngyökök elől, melyeket a makrofágok termelnek 
a testbeli idegen anyagok elpusztítása végett.  

8. Tévhit: Csak gyógyszerekkel küszöbölhető ki a Candida 

A legtöbb embernek ismerős ez a téveszme. Ha valami, akkor a gyógyszerek növelik a 
candida rezisztenciáját. A Candida nagyon könnyen alkalmazkodik azokhoz a 
gyógyszerekhez, amelyek megpróbálják kiirtani. A legtöbb mai kutatás olyan gyógyszerek 
után kutat, amik hatékonyak lehetnének a Candida elleni küzdelemben, mivel az 
mindegyik gombaölő szer ellen rezisztenciát fejlesztett ki. A gombaölő szerek számos 
mellékhatással bírnak, ezek közé tartozik a máj szövetének pusztítása is. 

Kedvezőbb választás a természetes gombaölő szerek alkalmazása, melyek nem 
mérgezőek a testre. Majd' minden földi növény kifejlesztett valamilyen gombaellenes 
mechanizmust, hogy megvédje magát az 1,5-2,5 millió földlakó gombafaj pusztításától. 
Rengeteg kutatás foglalkozik a környezetünkben megtalálható természetes anyagok 
gombaölő tulajdonságaival. 

 



9. Tévhit: A Candida kiküszöböléséhez a gombaölő szereket felváltva kell 
alkalmazni 

Általában holisztkus szemléletű internetes oldalakon találkozom ezzel a nézettel, nem 
pedig tudományos kutatások tanulmányozása során. A Candida hifás fajtája rezisztenciát 
és immunitást képes kifejleszteni, és fejlesztett is ki a gombaölő gyógyszerekre. Általában 
olyan oldalakon találkozom a gombaölő szerek felváltott alkalmazását népszerűsítő 
állításokkal, ahol a hozzáállás a szerek használatához vagy a használni kívánt anyagok, 
ill. a kettő kombinációja nem elég hatásos a szisztémás candidiasis kiküszöbölésére. Úgy 
gondolják, hogy a Candida alkalmazkodik a használatukhoz, tehát felváltva kell alkalmazni 
őket. Én úgy találom, hogy csupán nem hatásos szereket ill. megközelítéseket 
alkalmaznak, majd a módszer hatástalanságát a Candida alkalmazkodásának tudják be. 
Soha nem fordult még elő ez a McCombs Plan estében, ahol egyszerű zsírsavat 
használunk a Candida élesztőgomba formába történő visszaalakítására. 

A legtöbb natúrkészítmény csak a gombák szaporodását gátolja (fungisztatikus) és nem 
gombaölő (fungicid). Előnyösebb, ha fungisztatikusak, mert a gombaölő termékek 
(gyógyszerek) rezisztens Candida fajtákat eredményeznek. A természet bőségesen 
tartalmazza a gombaellenes termékek ezreit, melyeket növények termelnek, s amelyek 
fungisztatikus anyagként hatásosak. 

10. Tévhit: Minden (amerikai) orvos jártas a Candidát érintő kérdésekben 

A legtöbb (amerikai) orvos nem is biztos a Candidával kapcsolatos tudnivalókban, és 
inkább nem tölti vele az idejét, hogy többet megtudjon róla. Számos, a Candida albicanst 
érintő kutatás folyt az 1940-es évek – az antibiotikumok bemutatkozása – óta. A késő 40'-
es, 50'-es és 60'-as évek kutatásai arra a tényre mutatnak rá, hogy sok emberben az új 
gyógyszer, a penicillin használata miatt fejődött ki szisztémás candidiasis. 

Néhány (amerikai) orvos azt állítja, hogy ez csak az immunszuprimált betegekre 
vonatkozik (HIV AIDS fertőzöttek) és azokra, akik kemoterápiás kezelésen esnek át, vagy 
immunszupresszív gyógyszerkezelésben részesülnek. Ez nem igaz. A 90'-es évek óta 
folyó kutatások azt mutatják, hogy a béltraktus flórájának legenyhébb módosítása is 
szisztémás candidiasist okozhat. Egyre több újkeletű kutatás mutatja ki, hogy az 
antibiotikumok candidát okoznak, s hogy a szervezetbeni változások akut problémákhoz 
vezethetnek, a hasmenéstől kezdve az életveszélyes vastagbélgyulladásig, illetve olyan 
krónikus változásokhoz, mint az elhízás, rosszindulatú daganatos és egyéb betegségek. 
Más kutatások szerint a Candida által termelt proteáz enzim felelős lehet akár 
cukorbetegség, magas vérnyomás vagy  immunszuprimáció kialakításáért is. 


