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Az utóbbi 10-15 évben jött divatba, hogy bi-

zonyos orvosilag össze nem tartozó, vagy 

össze nem egyeztethetô tünetekért a Can di-

da nevû sarjadzógombát teszik felelôssé. A 

„candida-elméletet” tulajdonképpen laikusok 

találták ki, majd természetgyógyászok és bi-

zonyos orvosi körök is elfogadták, így „hó-

dította meg” a nyugati világot. Csakhogy ilyen 

kórkép nem létezik. Az emberi szervezet 

nem steril, a Candida gombák velünk élnek, 

az emberek felének szájában, bélcsator ná-

jában hosszabb-rövidebb ideig jelen vannak 

— ahogy számos baktériumféleség is —, de 

ilyenkor ártalmatlanok, és egészséges im-

mun rendszerû egyénekben nem okoznak az 

egész szervezetre kiterjedô betegséget. 

Az elmélet hívei abból indulnak ki, hogy 

a helytelen táplálkozás, a stressz vagy 

az an tibiotikum-fogyasztás hatására en-

nek a belsô ökoszisztémának az egyen-

súlya fel borul, a gombák túlságosan el-

szapo rodnak, és ez okozza a szerte-
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Bélmosás, biorezonancia-terápia, vitaminok, nyomelemek, ilyen-olyan olajok és 

egyéb készítmények fogyasztása, szigorú diéta – csak néhány példa azokra a mód-

szerekre, amelyek azt ígérik: kigyógyítják a pácienseket az ún. candida beteg-

ségbôl. A candidát persze nem csak gyógyítani, hanem diagnosztizálni is kell, és 

erre is módszerek tucatjait kínálják. De vajon mirôl is van szó? Mi ez az igen jó üzleti 

lehetôségeket kínáló kórkép, amelyben állítólag emberek tízezrei szenvednek, és 

amely a puffadástól kezdve a fáradtságon keresztül a kettôs látásig szerteágazó 

tüneteket produkálhat? Sinkó János fôorvossal a Szent László Kórház belgyógyász-

infektológusával beszélgetünk. 
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ágazó tüneteket. Ez nem lehetséges? 

Határozottan állíthatjuk, hogy a bélben az 

ökológiai egyensúly felbomlása nem jó. Van-

nak betegségek, amelyek ezzel, illetve a túl-

zott antibiotikum-fogyasztással kapcsola to-

sak, de ezeket nem a gombák bélben tör-

ténô elszaporodása okozza, és nem is is-

merünk olyan mechanizmusokat, amelyeken 

keresztül egészséges immunrendszer ese-

tén a sarjadzógombák szisztémás beteg sé-

get okoznának. 

A candida-elmélet egyes képviselôi szerint a 

candidák a szervezeten belül toxinokat ter-

melnek, ilyen mérgezô anyagokat azonban 

még soha senkinek nem sikerült kimutatnia. 

A másik elmélet szerint a gombák szét ter-

jednek a szervezetben, és ez okozza a 

betegséget. Hangsúlyoznom kell azonban, 

hogy ilyen nincs. A sarjadzógombák pato-

genitása rendkívül alacsony szintû, ezért az 

egészséges immunrendszer, amely a bélben 

is igen-igen aktív, tökéletes védelmet biztosít 

ellenük, és meggátolja a test többi részébe 

történô behatolásukat. Márpedig annak az 

embernek, aki békésen éli mindennapjait, és 

saját lábán megy a candida-kezelésekre, 

egész séges a védekezô rendszere. 

Orvosi értelemben — a köztudattól eltérôen 

— nem beszélünk legyengült immunrend-

szer rôl, ha például valaki egy télen többször 

náthás, vagy ismételten enyhe légúti fertô-

zést kap. Invazív, az egész szervezetet érintô 

gombafertôzés kizárólag akkor jön létre, ha 

valakinek orvosi szempontból is meghatá-

rozható módon, valóban nem mûködik, vagy 

rosszul mûködik az immunrendszere. Ez 

azonban szerencsére nem túl gyakran fordul 

elô. Ehhez súlyos betegségre van szükség: 

például szerv- vagy ôssejttranszplantáció mi-

at ti immunszupresszív kezelésre, rosszindu-

latú vérképzôszervi betegségre, súlyos mû-

tét utáni állapotra, kemo- vagy sugárterápia 

miatt felborult vérképre. 

De hát a candidabetegséggel foglalkozó 

rendelôkben ki is mutatják a Candidát! 

Én a magam részérôl a kimutatás módszereit 

két csoportra osztom. Az egyikbe azokat az 

eljárásokat sorolom, amelyeket a hivatalos 

orvoslás is használ, ilyen a Candida gomba 

székletbôl történô kimutatása. Ez nem jelent 



22

semmit, hiszen, mint mondtam, a gomba na-

gyon sok ember bélrendszerében jelen van, 

tehát ki is lehet tenyészteni, ebbôl viszont 

még nem következik a betegségokozó ha-

tás. Ugyancsak ebbe a csoportba tartozik a 

„vérbôl történô kimutatás”; ilyenkor rend sze-

rint a Candidával szemben termelt ellen-

anyagot mutatják ki. Mivel azonban a gomba 

jelen van a környezetünkben, és találkozás 

esetén az immunrendszer ellenanyagot ter-

mel ellene, az ellenanyag jelenléte csak azt 

bizonyítja, hogy az illetô élete folyamán va-

lamikor már történt ilyen találkozás. Hogy 

mikor, azt pusztán egy ilyen lelet birtokában 

nem lehet megállapítani. Az ellenanyag je-

lenléte tehát tulajdonképpen azt bizonyítja, 

hogy az illetônek dolgozik az immun rend-

szere. Hozzátenném még azt, hogy akinek 

valóban gombák vannak a vérében, az sú-

lyos állapotban, magas lázzal kórházban, sôt 

intenzív osztályon fekszik, és szerencsés, ha 

nincs szüksége mûvese-kezelésre vagy 

mes terséges lélegeztetésre. Szóval felelôs-

ségem teljes tudatában ki merem jelenteni, 

hogy nagyon súlyos állapot az, amikor a 

szer vezetet valóban elárasztják, valóban 

meg  támadják a gombák. 

A diagnosztikai eljárások másik csoportjába 

azokat az eljárásokat sorolom, amelyeket a 

hivatalos orvoslás nem alkalmaz. A gombát a 

kristályrezonanciától az íriszdiagnosztikáig 

számos módszerrel „kimutatják”, de ezeket a 

bizonyítékokon alapuló orvoslás szemléle té-

vel nem tudom értékelni. 

És még valami. Ha a szerteágazó tüneteket 

valóban a gombák okoznák, gomba-ellenes 

szereket alkalmazva a betegek meggyó gyul-

nának. Kontrollált körülmények között vég-

zett vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy 

az ilyen candida-szindrómás betegek álla po-

tában az antimikotikumok csak átmeneti ja-

vulást hoztak, késôbb a tünetek visszatértek. 

Az átmeneti javulást a placebohatás ma-

gyarázza. Sajnos ugyanezt a mechanizmust 

látjuk a mindennapokban is: a betegek újabb 

és újabb „candida köröket” járnak, a bél-

mosástól a gyógyszeres kezelésig számos 

gyógymódon átesnek, a tünetek visszaté ré-

sekor vagy új tünetek megjelenésekor pedig 

a kezelések végzôi rezisztens gombákról 

beszélnek. 

A hónapok, évek folyamán aztán sok páciens 

igen-igen rossz lelkiállapotba kerül, elha tal-

masodik rajta a „gyógyíthatatlan fertôzés” 

miatti szorongás. Ez az egyik veszélye en-

nek. Egyébként gyakran elôfordul, hogy a 

kezdeti tünetek is valójában lelki eredetûek, 

és a panaszokat tulajdonképpen pszicho ló-

giai eszközökkel kellene vizsgálni és kezelni. 

A másik veszély a gomba-ellenes gyógy-

szerek tartós és kontrollálatlan szedése, 

ezeknek ugyanis súlyos mellékhatásaik le-

het nek. Végül nem feledkezhetünk meg an-

nak veszélyérôl sem, hogy a páciens esetleg 

éveken át a nem létezô candida-szindró má-

jával van elfoglalva, ami eltereli a figyel met 

egy valóban létezô súlyos betegségrôl. Mert 

ha például puffadását a kialakulóban lévô 

vastagbélrák okozza, akkor hiába a kolon- 

hidroterápia és egyéb csodake ze lé sek: a 

daganat nôni fog, és a hosszú kés lekedés az 

életébe kerülhet. 

Bakos Júlia


