
თეთრეკალა - სასარგებლო ნივთიერებების საბადო 

ბიოლოგიის დოქტორი: მარინე ჭელიძე 

ქართლში მოგზაურობისას  თქვენს ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს შედარებით 

ხრიოკ ადგილებზე მომრავლებული ეკლიანი ბუჩქები, რომელსაც უხვად ასხია წითელი ფერის 

კენკრა. იშვიათ შემთხვევაში ეს ბუჩქები შესაძლოა ცოცხალ ღობედაც იყოს გამოყენებული. 

ადგილობრივებს თუ ამ დეკორატიული ბუჩქის სახელწოდებას ჰკითხავთ, სხვადასხვა პასუხს 

მიიღებთ, ესენია: სობისურა, საბისურა, მათეს ეკალა, სობურა. მისი ქართული დასახელება 

თეთრეკალაა, ლათინურად - Lycium barbarum, (რუსულად Дереза Обыкновенная, Ягоды Годжи). 

თეთრეკალა ფართოდაა გავრცელებული აღმოსავლეთის ქვეყნებში, კერძოდ კი ჩინეთსა და 

ტიბეტში. ხშირად ამ კენკრას შეცდომით მიაკუთვნებენ კოწახურის ერთ-ერთ სახეობას, თუმცა 

რეალურად ისინი მცენარეთა სხვადასხვა ოჯახებს მიეკუთვნებიან. 

                     

თეთრეკალას მხოლოდ დეკორატიული დანიშნულება არ აქვს. მეცნიერებმა დაამტკიცეს, 

რომ ეს კენკრა საოცრად აქტიურია სხვადასხვა დაავადებასთან ბრძოლაში. შესაბამისად, 

თეთრეკალას მიღება რეკომენდირებულია სხვადასხვა დაავადებების დროს. მისი ძირითადი 

საუკეთესო თვისება ანტიოქსიდანტური ბუნებაა. თეთრეკალა ამაღლებს იმუნიტეტს, 

აახალგაზრდავებს ორგანიზმს, ავსებს მას ენერგიით, არეგულირებს არტერიულ წნევას, 

ამცირებს სისხლში ქოლესტეროლის კონცენტრაციას, აღადგენს სისხლძარღვების 

ელასტიურობას, კვებავს გულის კუნთს. ამბობენ, რომ ამცირებს კიბოს წარმოქმნის ალბათობას 

და შესანიშნავი საშუალებაა ამ დაავადების პროფილაქტიკისთვის. მთლიანობაში, ამ კენკრის 

მიღებას ორგანიზმი მოჰყავს ტონუსში, არეგულირებს ჰორმონალურ ბალანსს და ამაგრებს 

ძვალ-კუნთოვან სისტემას. 

თეთრეკალას შემადგენლობის კვლევამ ცხადყო მისი მოქმედების უნიკალურობა. ეს 

კენკრა შეიცავს შემდეგ ნივთიერებებს:  

 19 ამინომჟავას, რომელთა დიდი ნაწილი შეუცვლელია ადამიანისთვის; 

 21 სხვადასხვა მინერალს, მათ შორის კალციუმს, მაგნიუმსა, რკინას, ფოსფორს, 

სპილენძს, გერმანიუმს (იშვიათად გვხვდება საკვებ პროდუქტებში)  და თუთიას; 

 ყველა ჯგუფის ვიტამინს, რომლებიც ამაღლებს იმუნიტეტს და ხელს უწყობს 

გამოჯანმრთელებას (В და С); 

 ცხიმოვან მჟავებს (ომეგა 3, 6, 9); 

 ანტიოქსიდანტებს. 



როგორც ხედავთ, შემადგენლობა მეტად შთამბეჭდავია. ზემოთ ჩამოთვლილი 

ნივთიერებების ბალანსი ორგანიზმის ცხოველქმედების საწინდარია. შესაბამისად, 

თეთრეკალას ნაყოფის რეგულარულ მიღებას შეუძლია უზრუნველყოს: 

 იმუნიტეტის ნორმალიზება; 

 ხასიათის გაუმჯობესება და დეპრესიის დამარცხება; 

 წონის კლების პროცესი; 

 ნივთიერებათა ცვლის პროცესების გაუმჯობესება; 

 გულის კუნთის მუშაობის გაუმჯობესება; 

 სისხლძარღვების ელასტიურობის გაუმჯობესება; 

 მეტაბოლიზმის დაჩქარება; 

 დაბერების პროცესის შეფერხება; 

 კანის მდგომარეობის გაუმჯობესება; 

 უძილობის თავიდან აცილება; 

 მენოპაუზის ნეგატიური შედეგების თავიდან აცილება; 

 მელატონინის შემცველობის ზრდა; 

 ორგანიზმის გასუფთავება ნარჩენი პროდუქტებისგან; 

 სასიცოცხლო ძალების აღდგენა; 

 ორგანიზმიდან მძიმე მეტალების გამოდევნა; 

 ორგანიზმიდან „მავნე“ ქოლესტეროლის გამოდევნა; 

 ორგანიზმში ზედმეტი ცხიმის წვა; 

 სისხლში შაქრის კონცენტრაციის შემცირება. 

                   

 თეთრეკალას ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი თვისება ნამდვილად ხსნის მის 

პოპულარობას მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. ორგანიზმისთვის ამ კენკრის მოხმარების 

უპირატესობებზე უსასრულოდ შეიძლება საუბარი. თუმცა, ყურადღების მიღმა არ უნდა 

დაგვრჩეს მისი მოქმედების უკუჩვენებები. თეთრეკალას მიღება დაუშვებელია, როცა: 

 მომატებულია სხეულის ტემპერატურა; 

 აღინიშნება ალერგია თეთრეკალას მიმართ; 

 ფიქსირდება კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის სხვადასხვა დაავადება (მათ შორის, 

შებერილობა, დიარეა და სხვა); 

 გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების პრეპარატებით მკურნალობის 

დროს. 

ასე, რომ შედგეგი აუცილებლად დადებითი იქნება, თუ თეთრეკალას კენკრას ან მის 

ჩირს თქვენს ყოველდღიურობაში ადგილს დაუმკვიდრებთ. 

 




