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Odsetek seniorów w społeczeństwie rośnie w coraz większym tempie. Dotyczy to nie
tylko  Europy  czy  Ameryki  Północnej,  ale  także  względnie  młodej  populacji  azjatyckiej.
Ponieważ  tendencja  ta  wyraźnie  się  nasila,  grupa  seniorów  znalazła  się  w  centrum
zainteresowania  współczesnej  medycyny,  fizjoterapii,  dietetyki  i  nauk  pokrewnych.  W
szeroko pojętym wspólnym interesie podejmuje się wysiłki, by wydłużyć okres aktywnego
życia  ludzi  starszych,  przeżywanego  w komforcie  zdrowotnym  i  akceptowalnym  stopniu
sprawności.  Może  to  być  zrealizowane  przy  założeniu  maksymalnego  zwiększenia
skuteczności leczenia i profilaktyki chorób, wdrożenia zdrowego stylu życia oraz stosowania
bezpiecznych substancji/leków poprawiających wydolność fizyczną i psychiczną organizmu,
zwiększających witalność, chęć działania oraz działających ogólnie przeciwstarzeniowo. 

Astragalus  membranaceus (traganek  błoniasty)  spełnia  powyższe  kryteria,  łączy
bowiem  w  sobie  wiele  pozytywnych  działań.  Należy  do  grupy  tzw.  adaptogenów,  czyli
substancji  poprawiających  i  przyspieszających  adaptację  organizmu  do  niekorzystnych
warunków zewnętrznych  i  wewnętrznych.  Procesy  adaptacyjne  stają  się  z  wiekiem coraz
mniej wydolne. Dzięki zastosowaniu korzenia Astragalusa coraz więcej osób przekonuje się,
że  można w naturalny  sposób zwiększyć  wytrzymałość  fizyczną i  psychiczną,  wydajność
pracy,  odporność  na  choroby  oraz  poprawić  nastrój  i  pamięć.  Systematyczne  stosowanie
Astragalusa  podtrzymuje  sprawne  funkcjonowanie  organizmu  w  obliczu  silnego  stresu
zarówno  psychicznego,  jak  i  środowiskowego  (np.  niewłaściwa  dieta,  wolne  rodniki,
promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenie powietrza). 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 po przebytej chorobie. 

Głównymi  składnikami  aktywnymi  Astragalusa (a  jest  ich  łącznie  ponad  230)  są
polisacharydy,  flawonoidy  i  saponiny.  Substancje  te  działają  przede  wszystkim
antyoksydacyjnie  i  immunostymulująco.  Polega  to  na  hamowaniu  produkcji  wolnych
rodników i ich unieszkodliwianiu. Wolne rodniki są odpowiedzialne za niszczenie komórek i
tkanek  w  procesie  starzenia  organizmu,  a  także  w  przebiegu  zapalenia  czy  nowotworu.
Aktywacja układu immunologicznego zwiększa odporność na infekcje wirusowe i bakteryjne,
a  także  stanowi  podstawę  dla  zastosowania  Astragalusa jako  substancji  roślinnej
wspomagającej leczenie nowotworów. Dzięki wymienionym działaniom ogólnoustrojowym
Astragalus zapewnia  ochronę  wszystkim  narządom,  wykazuje  działanie  przeciwzapalne,
wykrztuśne,  moczopędne,  obniża  poziom  cukru,  cholesterolu  i  trójglicerydów  w  osoczu,
poprawia funkcję wątroby, nerek, trzustki, serca, mózgu, a także gruczołów hormonalnych
(przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, grasicy, szyszynki, trzustki, jajników i jąder).
Poprawa ukrwienia ucha wewnętrznego redukuje szumy uszne i zawroty głowy.

Badania naukowe wykazują, że dwa składniki aktywne Astragalusa (cykloastragenol i
astragalozyd IV) w niepowtarzalny sposób hamują proces skracania telomerów (końcowych
fragmentów chromosomów), przedłużając tym samym czas przeżycia komórek.  Mechanizm
działania przeciwstarzeniowego w zakresie sprawności ruchowej i pamięci, funkcjonowania
narządów,  w  tym  skóry,  opiera  się  na  silnym  działaniu  antyoksydacyjnym  i
immunomodulującym.  Poza  tym  Astragalus opóźnia  wywoływane  promieniami
ultrafioletowymi procesy fotostarzenia skóry, hamując między innymi rozpad kolagenu. W
badaniach  eksperymentalnych  stwierdzono,  że  cykloastragenol  poprawiał  kondycję  skóry,



przyspieszał gojenie ran i porost futra u starzejących się myszy. Natomiast ekstrakt z korzenia
Astragalusa hamował  związane  z  procesem  starzenia  upośledzenie  funkcji  ruchowych  i
poznawczych u myszy i szczurów.

Jednak działanie  przeciwstarzeniowe  Astragalusa nie  opiera  się  jedynie  na efekcie
antyoksydacyjnym  i  immunomodulacyjnym.  Niemniej  ważne  wydaje  się  działanie
przeciwmiażdżycowe i rozszerzające naczynia krwionośne prowadzące do poprawy krążenia.
Ponadto  Astragalus zwiększa wrażliwość na insulinę i reguluje  stężenie glukozy we krwi.
Przyczynia się to znacząco do spowalniania procesów starzenia, ponieważ nadmiar glukozy
we  krwi  nieodwracalnie  zmienia  strukturę  i  upośledza  funkcję  białek,  w  tym  również
kolagenu i elastyny. 

Warto podkreślić, że nie stwierdzono do tej pory żadnych objawów niepożądanych po 
spożyciu Astragalusa. Analiza wyników bezpieczeństwa pozwoliła amerykańskiej Agencji 
ds. Żywności i Leków (FDA) na włączenie substancji aktywnych Astragalusa do kategorii 
tzw. żywności leczniczej.


