
Grzybice Candida

       //   
Przeciw grzybicy
Candimis

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzybica dosyć skromnie opowiada o grzybicach:
Grzybice, mikozy (łac. mycoses) – grupa wysoce zaraźliwych chorób zakaźnych ludzi i
zwierząt wywołana przez mikroskopijne grzyby (około 200 gat. z 250 000 opisanych).
Czynniki sprzyjające wystąpieniu grzybic
 * nowotwory
 * antybiotykoterapia
 * awitaminozy grupy B
 * oparzenia
 * sterydoterapia
 * zaburzenia hormonalne w przebiegu niewydolności lub braku śledziony, cukrzycy,
otyłości
 * zaburzenia odporności typu komórkowego wrodzone i nabyte
 * niedobór IgA  itd. itd. itd.

  

Na temat Candida albicans w Wikipedii też nie wiele tego co normalnemu człowiekowi
przydać by się mogło.
Szanowny Zuchwały!
 Jeżeli chcesz poczytać jak to jest naprawdę z tymi grzybicami i Nie dać  się zjeść
grzybom Candida  -
zapraszamy na naszą stronę Zaczekać na dusze 

  

http://www.zaczekac-na-dusze.pl/kuracje-pasozyty-grzybice.html

  

gdzie  o grzybicach, a szczególnie o Grzybicach Candida dowiesz się wielu 
pożytecznych rzeczy które będziesz mógł zastosować i w leczeniu grzybicy  i
profilaktyce. Bez chemii i antybiotyków którymi pragnie napaść cię oficjalna medycyna.
Przeczytaj tam również: Grzybice Candida. Czy masz grzybicę? Leczenie grzybicy.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans
Candida albicans - gatunek bezotoczkowego grzyba zaliczany do rzędu drożdżaków
(Saccharomycetes), wywołujący zakażenia oportunistyczne u chorych z obniżoną
odpornością. Stanowi on florę fizjologiczną przewodu pokarmowego u 40-80% populacji.

Obecność 34 antygenów (zbudowanego głównie z mannanu) pozwala na różnicowanie w
obrębie gatunku. Ze względu na różnicę jednego antygenu wyodrębniono C. albicans typ
A (który posiada składnik antygenowy o numerze 6) od typu B, który tego składnika nie
posiada.

Według analizy rRNA małej podjednostki rybosomu (18S), C. albicans razem z innymi
przedstawicielami rodzaju Candida (C. tropicalis, C. parapsilosis i C. viswanathii) tworzy
silnie wyodrębnioną od innych patogennych grzybów grupę.

Podobnie jak w przypadku pozostałych grzybic, także tutaj infekcji sprzyja przewlekła
antybiotykoterapia, osłabienie odporności, sztuczne zastawki, cewniki, zabiegi inwazyjne
etc. Zazwyczaj kandydozę dzieli się na powierzchowną oraz znacznie poważniejszą
uogólnioną. Obecność grzybów w moczu określa się mianem kandydurii.
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