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Działanie adaptogenne

Astragalus membranaceus (traganek błoniasty)  należy do grupy tzw. adaptogenów,

czyli  substancji  poprawiających  i  przyspieszających  adaptację  organizmu  do  trudnych

warunków zewnętrznych. Procesy adaptacyjne, w tym adaptacja do wysiłku, stają się coraz

słabsze  z  wiekiem,  a  także  podlegają  cyklicznym  zmianom  sezonowym.  Odporność  i

samopoczucie obniżają się jesienią i wiosną. Jesienią ze względu na pogarszające się warunki

atmosferyczne po komforcie cieplnym lata, a wiosną ze względu na zmęczenie porą zimową,

kiedy dni są krótkie, a dieta mniej korzystna dla naszego organizmu. Dzięki zastosowaniu

korzenia  Astragalusa coraz  więcej  osób  przekonuje  się,  że  można  w  naturalny  sposób

zwiększyć  odporność  na  choroby,  wytrzymałość  organizmu,  wydajność  pracy,  a  nawet

pamięć  i  zdolność  uczenia  się  w  tych  trudnych  okresach.  Systematyczne  stosowanie

Astragalusa  podtrzymuje  sprawne  funkcjonowanie  organizmu  w  obliczu  czynników

stresogennych natury zarówno emocjonalnej, jak i środowiskowej np. niewłaściwej diety, a

także  wahań pogodowych,  które  wyjątkowo źle  znoszą  meteopaci.  W ciągu  ostatnich  lat

klimat  w  naszej  strefie  zaskakuje  nas  szybkimi  i  dużymi  skokami  temperatury,  dużą

częstotliwością zmian dotyczących wiatrów, opadów oraz zanikaniem pór przejściowych. Nic

dziwnego,  że  organizm,  nie  mając  wystarczającego  czasu  na  adaptację,  reaguje  złym

samopoczuciem,  zmęczeniem  i  obniżeniem  nastroju.  Długoterminowa  suplementacja

Astragalusa uzupełnia  rezerwy  energii  życiowej,  przywraca  naturalną  równowagę  na

poziomie komórkowym i tkankowym, usprawnia regenerację organizmu i pozwala znacznie

szybciej odzyskać siły, sprawność i dobre samopoczucie nie tylko po przebytej chorobie, ale

także w trudniejszych okresach życia codziennego.  

Efekt  adaptogenny  jest  potęgowany  przez  odrębne  działanie  przeciwdepresyjne

Astragalusa.  Dużą rolę odgrywa także poprawa ukrwienia narządów, a tym samym poprawa

ich metabolizmu i funkcji. 

Działanie immunomodulujące 



Poprzez  działanie  immunomodulujące  wyciągu  z  Astragalusa poprawia  odporność  na

choroby wirusowe i bakteryjne. Poprawia transport komórek krwi do miejsca zapalenia, ich

dojrzewanie oraz aktywność przeciw czynnikom zapalnym. Zwiększa produkcję i aktywność

białych krwinek, a tym samym produkcję przeciwciał i substancji aktywnych wydzielanych

przez makrofagi i limfocyty, w tym znanego powszechnie interferonu. Przyspiesza to proces

zwalczania  mikroorganizmów.  W  końcu  regeneracyjne  działanie  Astragalusa usprawnia

powrót  organizmu  do  stanu  sprzed  infekcji.  Oczywiście,  zgodnie  z  zasadą,  że  lepiej

zapobiegać niż leczyć, warto pamiętać o suplementacji Astragalusa zanim zachorujemy.

W badaniach przedklinicznych zaobserwowano jego korzystne działanie  we wszystkich

grupach wiekowych w:

1. infekcjach wirusowych i bakteryjnych górnych i dolnych dróg oddechowych (łącznie z

zapaleniem zatok, oskrzeli i płuc) u dzieci i dorosłych,   

2. wirusowym zapaleniu wątroby typu A i typu B,

3. infekcjach wirusem ptasiej i świńskiej grypy,

4. infekcjach wirusem opryszczki,

5. infekcjach  cytomegalowirusem  powodującym  mononukleozę  zakaźną,  groźną  dla

płodu i  dla ludzi z obniżoną odpornością,

6. infekcjach wirusem Coxackie powodującym zapalenie mięśnia sercowego,

7. zakażeniach Staphylococcus aureus, który powoduje zakażenia miejscowe (od ropnia

po  czyraki)   oraz  układowe  –  od  zapalenia  płuc  do  zapalenia  opon  mózgowo-

rdzeniowych.

8. zakażeniach  Campylobacter  pylori  prowadzących  do choroby  wrzodowej  żołądka  i

dwunastnicy.

Ciekawostką jest to, że Astragalus nasila działanie leków anty-HIV i z powodzeniem

stosuje się go w leczeniu dodatkowym AIDS. 


