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Jedną  z  najważniejszych  metabolicznych  efektów  stosowania  Astragalusa  jest

działanie  przeciwcukrzycowe.  Zawarte  w  nim  substancje  czynne,  przede  wszystkim

polisacharydy,  saponiny  i  flawonoidy obniżają  podwyższone  stężenie  glukozy  we  krwi,

zwiększają  wrażliwość  tkanek  na  insulinę,  zmniejszają  masę  ciała,  poprawiają  profil

lipidowy,  obniżając  stężenie osoczowe cholesterolu  i  trójglicerydów.  Taki  profil  działania

(zmniejszanie  insulinooporności)  powoduje,  że wyciąg  z  korzenia  Astragalusa jest  bardzo

dobrym uzupełnieniem leczenia cukrzycy typu 2. Poza tym polecany jest, obok modyfikacji

stylu życia, w stanach przedcukrzycowych, ponieważ zwiększa szanse na uniknięcie rozwoju

cukrzycy  typu  2  lub  odroczenie  choroby.  Aktywne  substancje  Astragalusa  o  działaniu

przeciwcukrzycowym  poddawane  są  obecnie  intensywnym  badaniom  naukowym.  W

badaniach przedklinicznych efekt obniżający stężenie glukozy we krwi był porównywalny do

metforminy (Glucophage, Siofor, Metformax, Avamina) stanowiącej lek pierwszego wyboru

w  świeżo  rozpoznanej  cukrzycy  typu  2,  stosowanej  także  w  leczeniu  stanów

przedcukrzycowych.  Astragalozyd  IV wykazuje  najsilniejsze  działanie  przeciwcukrzycowe

spośród wszystkich substancji  aktywnych Astragalusa.  Mechanizm jego działania (poprzez

enzym)  AMPK  przypomina  metforminę  -  zmniejsza  insulinooporność.  Poprawia  także

funkcję  komórek  β trzustki,  zwiększając  wydzielanie  własnej  insuliny,  tak  jak  pochodne

sulfonylomocznika (np. Diaprel, Amaryl, Glibenese). Bardzo ważne jest to, że astragalozyd

IV, podobnie jak insulina i leki inkretynowe (np. Januvia, Galvus, Trajenta), obniża glikemię

na  czczo  i  poposiłkową.  W  ten  sposób  stosowanie  Astragalusa  nie  zwiększa  ryzyka

hipoglikemii między posiłkami. 

Chorzy  na  cukrzycę  typu  2  często  mają  podwyższone  ciśnienie  tętnicze  krwi,  co

przekłada się na zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Tym bardziej cenne jest

to, że Astragalus obniża ciśnienie krwi u osób z nadciśnieniem. 

Podstawowym celem leczenia  cukrzycy  jest  zapobieganie  lub odroczenie  w czasie

powikłań  cukrzycy  –  miażdżycy  dużych  naczyń  oraz  niekorzystnych  zmian  w  małych

naczyniach,  które  prowadzą  do  pogorszenia  funkcji  nerwów  obwodowych,  nerek  oraz

wzroku.  Podwyższone  stężenie  glukozy  we  krwi  i  brak  możliwości  jej  prawidłowego



zmetabolizowania powoduje, że glukoza przyłącza się do białek we wszystkich tkankach. Na

tym w dużym skrócie polega glukotoksyczność narządowa. Szczególnie wrażliwym narządem

jest śródbłonek naczyniowy. 

Astragalozyd IV wykazuje wszechstronne działanie: antyoksydacyjne, przeciwzapalne

i zmniejszające wpływ glukotoksyczności na śródbłonek naczyniowy. W tych mechanizmach

chroni  śródbłonek,  sprzyja  rozwojowi nowych naczyń krwionośnych,  co  przekłada  się  na

zapobieganie rozwoju powikłań cukrzycy. Łączne obniżenie ciśnienia tętniczego, obniżenie

stężenia glukozy we krwi oraz poprawa metabolizmu komórek przyczynia się do ograniczenia

negatywnego wpływu glukozy na naczynia krwionośne, serce, nerki i narząd wzroku.

Działanie  przeciwmiażdżycowe  Astragalusa  opiera  się  na  poprawie  metabolizmu

tłuszczów (lipidów).  Substancje  aktywne zawarte  w ekstrakcie  obniżają  stężenie  we krwi

cholesterolu całkowitego, niekorzystnego cholesterolu LDL, trójglicerydów, a podwyższają

stężenie  korzystnego  cholesterolu  HDL.  Działanie  przeciwmiażdżycowe  przekłada  się  na

obniżenie ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru mózgowego. 

Szczegółowe ochronne działanie Astragalusa na serce (kardioprotekcyjne) polega na

regulacji metabolizmu komórek mięśniowych, poprawie ukrwienia serca i zmniejszenie tzw.

lipotoksyczności,  czyli  negatywnego  wpływu  lipidów  (tłuszczów)  na  serce.  Działanie

ekstraktu  z  korzenia  Astragalusa  porównuje się  z  lekiem trimetazydyną (np.  Apo Trimet,

Cyto-Protectin,  Metazydyna),  ponieważ  chroni  komórki  mięśnia  sercowego  przed

niekorzystnymi  czynnikami  (m.in.  stresem  oksydacyjnym)  oraz  zwiększa  ich  wydolność

(działanie  kardioprotekcyjne  i  kardiotoniczne).  Sprzyja  także  tworzeniu  nowych  naczyń

krwionośnych  i  poprawie  ukrwienia  serca.  Dzięki  temu  Astragalus  przyspiesza   m.in.

rekonwalescencję po zawale mięśnia secowego i zmniejsza objawy choroby niedokrwiennej

serca.

Korzystny  wpływ  na  krążenie  obwodowe  jest  wypadkową  kilku  działań:

przeciwmiażdżycowego, obniżającego ciśnienie tętnicze krwi i nasilającego tworzenie małych

naczyń  włośniczkowych.  W  ten  sposób  zwiększa  się  ukrwienie,  a  więc  odżywienie  i

natlenowanie wszystkich narządów. 

Działanie  ochronne  na  nerki  (nefroprotekcyjne)  Astragalusa  polega  na  poprawie

funkcji komórek kłębuszków nerkowych, od których rozpoczynają się procesy patologiczne w

nerkach.

Działanie ochronne Astragalusa na układ nerwowy (neuroprotekcyjne) oparte jest na

odwracaniu  procesów degeneracji  komórek nerwowych (neurodegeneracji)  i  odwracaniem

upośledzenia  pamięci  związanej  z  gromadzeniem  w  komórkach  mózgu  złogów



patologicznych  białek  (w  chorobie  Alzheimera  i  innych  formach  demencji).  Astragalus

zmniejsza  związaną  z  wiekiem  utratę  komórek  nerwowych  oraz  połączeń  między  nimi,

zwiększa  natomiast  gęstość  receptorów odpowiedzialnych  za  pamięć  i  koncentrację.  Tym

samym poprawia przepływ impulsów  nerwowych w regionach mózgu odpowiedzialnych za

procesy  poznawcze.  W  badaniach  przedklinicznych  wykazano,  że  Astragalus  nasila

regenerację nerwów obwodowych.


