
ASHWAGANDHA – INDIJSKI ŽENŠEN

 

Ashwagandha je zelišče iz Indije, znano tudi pod imenoma zimska češnja in indijski 
ginseng, je korenina grmičaste rastline, ki tako kot paradižnik, paprika, jajčevec in še 
kaj spada v družino razhudnikovk. Liste gosto prekrivajo laski, cveti z drobnimi 
zelenimi cvetovi, zreli plodovi pa so oranžnordeče barve. Čeprav so užitni in zdravilni 
vsi deli rastline Ashwagandha, se pri nas kot zelišče uporabljajo predvsem dolge rjave  
korenine, posušene in zmlete. Ime »ashwagandha« v prevodu iz sanskrta pomeni »vonj  
po konju«. Zasledimo jo tudi pod “ašvaganda”.

Ajurvedski zdravilci so ashwagandhi pripisovali močne protivnetne lastnosti in sposobnost,  
da prerodi telo in duha. Je adaptogen; to pomeni da lahko izboljša našo telesno 
energijo, povečuje odpornosti na prehlade in okužbe in poveča spolne zmogljivosti in  
plodnost. Uporabljali so vse dele rastline. Tradicionalno se ashwagandha uporablja za 
odpravljanje ali blaženje motenj živčevja, motenj v koncentraciji, pozabljivosti, 
nespečnosti, preobremenjenosti in omotičnosti  . Veljala je in še vedno velja tudi za   
zelišče, ki pomlajuje, saj ima čudovite sposobnosti obnavljanja vseh vrst tkiva.  
Regeneracijsko deluje na limfni sistem, krvožilje, mišice, kosti, hrustanec, maščobno 
tkivo in živčevje. Spodbuja tudi nastajanje semenske tekočine in njeno kvaliteto. Deluje 
protivnetno, antibakterijsko, antivirusno in zato varuje pred okužbami. 

Čeprav botanično nista v sorodu, ima ashwagandha v ajurvedski podobno mesto kot 
ginseng v kitajski tradicionalni medicini.     Deluje tudi kot afrodiziak, tako pri moških 
kot pri ženskah, vendar bolj sproščujoče  . Tako ne rabimo biti obremenjeni, da bi se   
predozirali, če zelišče jemljemo dalj časa. Pri moških se povečata kvaliteta in količina 
semenske tekočine. Ashwaganda je cenejša v ceni v primerjavi z ženšenom (ginseng).

Znana je po svojem blažilnem učinku na stres, odpravlja depresijo in tesnobo. Raziskave so 
pokazale, da ashwagandha pri večini pacientov deluje enako efektivno kot  
konvencionalni antidepresivi in pomirjevala. Glavne učinkovine v ashwagandhi so 
različni alkaloidi in steroidni laktoni.

Druga raziskava je pokazala vpliv ashwagandhe na obnavljanje živčnih sinaps v možganih. 
Določene snovi spodbujajo rast dendritov, delov živčnih celic, ki so odgovorni za 
sprejemanje signalov iz drugih delov živčevja. Zaradi omenjene lastnosti je 
ashwagandha resen kandidat pri raziskavah Alzheimerjeve bolezni, ki je posledica 
degeneracije živčnih celic.
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Ashwagandha je čedalje več uporabljana tudi izven ajurvede. Mnoge lastnosti, ki ji jih 
slednja pripisuje že stoletja, so danes še znanstveno potrjene. Med njimi je odpravljanje 
naslednjih neprijetnosti: kronična utrujenost, virusne in bakterijske infekcije,  
dehidracija, šibke kosti, šibke mišice, izpadanje zob, zaprtje, paralizi, žeja, impotenca, 
znaki prezgodnjega staranja, senilnost, revma, živčna utrujenost, izguba spomina,  
bolezni živčevja (živčni izčrpanosti), nespečnosti, izgubi spomina, bolečem artritisu. 
Rastlina je neprecenljiva in pomaga pri anksioznosti in ščiti možganske celice pred 
škodljivimi vplivi sodobnega načina življenja. Predvsem skrbi za ščitnico, nadledvično  
žlezo in skrbi za uravnoteženo hormonsko delovanje. Povezujejo jo tudi z blaženjem 
nekaterih bolezenskih stanj: tuberkuloze, kostnega raka, bipolarne motnje, 
Parkinsonove bolezni, diabetesa in že omenjene Alzheimerjeve bolezni.

Uživanje ashwagandhe nima znanih stranskih učinkov, v prevelikih količinah pa lahko 
povzroči okvare ledvic.     Previdnost pri doziranju je potrebna tudi pri ljudeh, ki imajo   
težave s ščitnico, saj lahko ashwagandha v nekaterih (sicer redkih) primerih poveča 
izločanje tiroidnih hormonov. Posledice so vidne v prehitri izgubi teže, pospešenem 
srčnem utripu in prekomernem potenju.

V času nosečnosti je uporaba ashwagandhe odsvetovana, saj so podatki o tem pomankljivi. 
Vsekakor pa bo v vseh drugih primerih žlica ashwagandhe v soku, vodi ali smoothiju 
dobrodošel dodatek k tudi sicer zdravemu življenju!

Ashwaganda je najboljše pomlajevalno živilo! Vzdržuje mišični tonus, čez dan pomaga 
telesu ohranjati in tvoriti vitalno energijo, saj deluje protistresno; a ponoči zagotavlja  
globok in miren spanec. Je univerzalno zelišče.

Priporočena dnevna količina je 3g (1 čajna žlička). 

Ashwagandha kapsule 1 kapsula vsebuje 400 mg prahu Ashwagandhe.
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Rastlina ashwagandha pri nas spada med zdravila. Njeno latinsko ime je Withania somnifera ali 
zimska češnja ali indijski ginseng. V glavnem se uporablja kot sredstvo za krepčanje, pripisujejo ji pa  
še celo vrsto lastnosti kot so zmanjšanje anksioznosti, dviganje imunske odpornosti, zmanjševanje 
m o t e n j ž i v č n e g a s i s t e m a , d e l u j e k o t a n t i o k s i d a n t , . . . . . . 
Ker po Zakonu o zdravilih velja za zdravilo vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so predstavljene z  
lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh in živalih ali tudi za vzpostavitev, 
izboljšanje ali spremembo fiziološke funkcije, se ta rastlina razvršča med zdravila. 
Potrditev lahko najdete v Pravilniku o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Ur. l. RS št. 103/2008), v dodatku 
k pravilniku (seznam razvrščenih rastlin) pod imenom Whitania somnifera. Rastlina je označena s  
črko »Z«, kar pomeni, da je zdravilo.  
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