
Ašvaganda, kořen (Aswagandha, Withania somnifera, vitánie snodárná) 
 
 „Indický ženšen“, keř původem z Indie a Severní Ameriky, kořen rostliny. V ajurvédě se po tisíce let 
používá jako rasayana (posilující prostředek dodávající vitalitu a zajišťující dlouhověkost) s výrazným 
účinkem. Tradičně se podávala na uklidnění mysli, proti stavům slabosti, nervového vyčerpání, 
artritidě a pro zlepšení sexuální energie. Prospívá lidem, kteří pracují fyzicky nebo hodně cvičí, 
pomáhá tělu přizpůsobit se fyzickému stresu. Používá se také na posílení ženských pohlavních 
orgánů. Kořenu se přiřazuje schopnost harmonizovat nervový a muskuloskeletární systém. 
 
Ašvaganda obsahuje flavonidy a mnoho dalších aktivních látek ze skupiny withanolidů. V průběhu 
uplynulých dvaceti let se prováděly různé vědecké studie, které prokázaly její protizánětlivé, 
protinádorové, antistresové, antioxidační vlastnosti a schopnost posilovat mysl a omlazovat 
organismus. Řada pokusů prováděných na zvířatech zkoumala účinky withanolidů na imunitní systém 
a dokonce i rakovinu.  
 
Prokázané léčivé vlastnosti: 
 

 antioxidant se silným ochranným účinkem 

 stimuluje aktivaci buněk imunitního systému – lymfocytů a fagocytů 

 působí proti následkům stresu a celkově posiluje dobrou kondici, důležité tonikum a 
adaptogen 

 posiluje normální funkce mozku 

 zmenšuje stavy úzkosti 
 
Ve vědeckém zdravotnickém centru fakulty farmakologie na Univerzitě v Texasu byla provedena 
studie, jejíž výsledky prokázaly, že výtažky z ašvagandy účinkují podobně jako GABA receptory, což 
může být důvodem jejího působení proti úzkostem. GABA (kyselina gama-aminomáselná) je inhibiční 
(uklidňující) neurotransmiter v mozku. Zmenšuje aktivitu neuronů a zabraňuje nadměrnému dráždění 
nervových buněk. Přílišná aktivita neuronů může způsobovat neklid a nespavost, ale GABA brání 
excitaci nadměrného množství nervových buněk v mozku, pomáhá usnout, zlepšuje náladu a 
zmenšuje stavy úzkosti. Ašvaganda se tradičně používala na vyrovnání nálad u pacientů s poruchami 
chování. Další vědecké pokusy s hlodavci prokázaly, že působí proti depresím a úzkostem podobně 
jako antidepresivum imipramin a lék proti úzkostem lorazepam (ativan).  
 

* silné antioxidační účinky 
 
Vědci z Barandras Hindu University v indickém Varanasi a Centra pro výzkum a vývoj léků v Kalkatě 
zjistili, že ašvaganda obsahuje chemické látky, jež se řadí mezi silné antioxidanty. Na krysách bylo 
testováno působení těchto látek na mozek s výsledkem zvýšení hladiny tří přírodních antioxidantů - 
superoxid dismutázy, katalázy a glutathion peroxidázy. 
 

* zlepšuje kognitivní schopnosti a posiluje paměť 
 
V Indii se ašvaganda používá u geriatrických pacientů k léčení mentálních poruch včetně amnézie. 
Vědci z univerzity v Lipsku v Německu prováděly pokusy s krysami, jejichž cílem bylo zjistit, které 
neurotransmitery ašvaganda ovlivňuje. Po injekčním podávání některých chemických složek 
ašvagandy zkoumali vzorky mozků pokusných zvířat a zjistili, že u nich došlo ke zvýšení aktivity 
acetylcholinových receptorů. 
Acetylcholin je základní neurotransmiter, který je v mozku přítomen v největším množství, a je 
zodpovědný za četné funkce včetně kognitivních schopností a paměti. Uvolňuje se do synapsí čili 
prostoru mezi dvěma nervovými buňkami, kde stimuluje přenos nervových impulzů z jedné nervové 



buňky do druhé. Na základě výsledků uvedených studií lze odvodit, že zvýšení kapacity 
acetylcholinových receptorů může částečně vysvětlovat účinky výtažků z ašvagandy na zlepšování 
kognitivních schopností a paměti pozorované u zvířat i lidí.  
 

* brzdí růst rakovinných buněk 
 
Studie in vitro prováděné v uplynulých letech v Japonsku ukázaly, že četné složky ašvagandy brzdí u 
lidí růst rakovinných buněk v tlustém střevě, prsech a plicích. Vědci se proto domnívají, že by se 
bylina mohla používat preventivně nebo ke zpomalení růst rakovinných nádorů. I výsledky četných 
studií prováděných na zvířatech in vivo a in vitro prokázaly, že ašvaganda brzdí růst rakovinných 
buněk a prodlužuje délku života. 
 
Používá-li se ašvaganda zodpovědně, je to bezpečná a jemně působící bylina. Neměla by se podávat 
těhotným ženám ani lidem, kteří užívají barbituráty, protože násobí jejich účinky.  

 


