
Гъбичките - паразити 

и заболявания, които 

те причиняват



От цялото многообразие на гъбички, патогени

за човека се явяват около 100 вида.



Гъбчките-паразити рязко се 
отличават от всички други

видове паразити

Това са микроскопични гъби, с размер по-голям от 
бактериите. За разлика от бактериите, те са добре 
защитени от факторите на околната среда и се 
приспособяват добре.



Те не са микроби и

не са животни.

Това са низсши растения, 
приспособени към живота на 
животинския и човешки 
организъм, загубили 
способността си за свободен, 
не паразитен живот.



По структура гъбичките
могат да се разделят на

две групи:

1. Влактенести (или плесени, или мицели),
имат структура във вид на нишки.

2. Дрожди, под формата на заоблени клетки.



Плесенните гъби са широко 
представени в околната среда.

Това е всеизвестна плесен по продукти, 
например хляб, сирене, конфитюр. Върху 
повърхноста на хранителния субстрат 
растат власинки, плесенни гъби (Aspergillus, 
Penicillium, Mucor и др.).



ДРОЖДОПОДОБНА ГЪБА КАНДИДА 
- тя предизвиква най-честата гъбична 
инфекция при човека. Инфекцията 
засяга кожата, ноктите, лигавиците.
Дрождоподобните гъби са от 
родовете Histoplasma, Coccidioides, 
Blastomyces, Aspergillus, Mucor, 
Cryptococcus.



Гъби от вида Candida 
живеят у човека на 
лигавиците на устната 
кухина и червата.

Човекът е основен "резервоар" 
на този вид гъби в природата. 
Човекът и гъбите съжителстват 
доста спокойно: докато човек има 
силна защитна система, гъбата 
"спи", без да се проявява . В това 
състояние той е  "миконосител", 
или "кандиданосител".



Ако имунитетът е слаб, то 
гъбата може да се прояви 
агресивно и да причини 
инфекциозен процес - 
"кандидоза".



Жизнеспособните клетки на Candida се намират 
в почвата, питейната вода, храната и могат лесно 
да попаднат: върху кожата, лигавиците на устата, 
червата, гениталиите, дихателните пътища.



При децата често се забелязва 
кандидоза на лигавиците
(дрожди), кожата и червата с 
образуване на дисбактериоза.

Засяга се кожата около ануса, на бедрата и в областта на 
слабините. За това способстват памперсите, които 
създават благоприятна среда за растеж на гъбичките.



В по-напреднала възраст 
гъбичките Candida често 
причиняват алергични 
заболявания.

Кандида представляват комплекс от протеинови и въглехидратни 
алергенни вещества, които могат да причинят или да поддържат 
алергично поражение на кожата, лигавиците на дихателните 
пътища и червата.



Плесенните гъби се предават на човека и от животните. Те 
причиняват заболявания като микроспория, която засяга скалпа и 
гладката кожа, трихофитоза, причинителите на която засягат  
ноктите, и косата, и гладка кожа, и епидермофития, увреждаща 
ноктите и гладката кожата.



Микроспория — гъбичен лишей

На мястото на контакта (ръце, лице, крака) има едно или няколко 
заоблени огнища, бързо растящи по периферията, ясно очертани, 
с извити, люспести ръбове. Понякога огнищата изглеждат като 
няколко пръстена, вмъкнати в един. В района на скалпа подобни 
огнища се придружават от поражение на косата и от чупивостта 
й . Огнищата се сливат и бързо се разширяват в концентрични 
кръгове.



Трихофитозата се характеризира с огнища 
и дълбоки кожни лезии.

Огнищата на скалпа са придружени от начупена коса в корена. 
При хората тази болест се нарича "трихофитоза". При 
трихофитоза, кожата на краката и ноктите също може да бъде 
засегната.



Епидермофитозата - заболяване с характерно увреждане на 
кожата под формата на екдизия и белене, придружено от 
тежък сърбеж. В случай на заболяване на нокътя се 
отбелязва гранично засягане на нокътната плоча без 
увреждане на околонокътната кожа. Това отличава 
епидермофизията и трихофитозата от кандидоза.



Тежестта на гъбичните заболявания зависи от 
защитата на организма, имунитета.



Гъбичките могат да проникнат чрез увредената 
кожа на краката от почвата при ходене бос, 
причинявайки локални увреждания на кожата и 
ноктите, разширявайки лимфните възли.
Спорите, намиращи се на листни растения, 
могат да навлязат в устната кухина и да 
причинят увреждане на храносмилателния 
тракт.



ПЪРВИ ЕТАП – 10 ДНИ
Гъбички база.

2222; 1552; 1550; 1153; 1134; 1016; 880; 802; 

787; 784; 727; 582; 465; 422; 254; 72; 20

Детокс гъбички и плесен.

336; 337; 146; 148; 152; 10000; 3176; 3040; 880; 
787; 751; 727; 625; 522; 1505; 1036; 3176; 676; 
635; 465; 444; 440; 304; 306; 250; 63 

ВТОРИ ЕТАП – 10ДНИ
Гъбички и плесен.

Честоти: 4442; 2411; 1833; 1823; 1333; 1155;
1130; 1016; 942; 933; 886; 880; 866; 784; 774; 
766; 745; 743; 728; 623; 594; 592; 565; 555; 524; 
512; 464; 414; 374; 344; 337; 321; 254; 242; 222; 
158; 132; 802; 834 

Дисбактериоза (гъбички).

465; 880; 787; 727; 95; 125; 20 

ТРЕТИ ЕТАП – 10 ДНИ
Гъбички по нокти
200; 727; 787; 880; 5000; 644; 766; 

464; 802; 1552; 9999; 3176; 304; 

379

Паразити (подробно).

10000; 5000; 4412; 2720; 2400; 2112; 

1864; 1550; 1360; 880; 854; 800; 

784; 751; 732; 728; 712; 688; 651; 

644; 524; 465; 442; 422; 334; 240; 

152; 128; 125; 120; 112; 96; 72; 64; 

20

Общ курс – 1 МЕСЕЦ      с

повторение на цикъла

след двуседмична 
почивка

Комплекс програми  
за лечение на 

гъбички с уреди за 
биорезонансна 

терапия Биомедис 



Бъдете здрави!

За медицинска 
консултация:

Център по интегративна 
медицина Биомедис
www.Biomedis.info

За поръчка на уред за 
биорезонансна терапия:

www.Zdravini.bg




