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ABC van de gezondheid

Wat is astragalus?
Astragalus, in het Latijns bekend als Astragalus membranaceus, is een van de meest potente
kruiden op aarde. Al meer dan 2000 jaar geniet astragalus een ongekende populariteit om
de energie en vitaliteit te verhogen in China, en het westen volgt momenteel razendsnel. Als
onderdeel van de vlinderbloemfamilie (Leguminosae, waar ook de zoethout en de erwt toe
behoren) kent astragalus wel 2000 soorten.

De Chinese varant is echter het meest onderzocht op werkzame bestanddelen, waar het
kruid bekend is als Huang Qi, wat "gele leider" betekent. In het Nederlands is astragalus
bekend als Vlezige hokjespeul.
De wortel is het belangrijkste deel van de plant en wordt plat afgesneden voor gebruik.
Hierbij lijken ze qua uiterlijk wel iets op platte ijslolliestokjes.
Ondanks het intensieve gebruik gedurende vele eeuwen is astragalus in het westen nog een
relatief recent fenomeen. Verscheidene in vitro (in een laboratorium onderzochte) studies
lijken te bevestigen wat gedurende deze lange periode al ervaren is. Grotere onderzoeken
zullen spoedig ongetwijfeld meer van de werking van astragalus blootleggen.

Adaptogeen
Astragalus is een adaptogeen kruid. Adaptogenen verhogen ons aanpassingsvermogen
(adaptatie) aan allerlei stressvolle omstandigheden en beperken de schade die hierbij
ontstaat. Adaptogene kruiden staan bekend om het immuunsysteem te kalmeren wanneer
er te veel activiteit is en juist te activeren wanneer dit nodig is. Dit fenomeen van
zelfregulatie stelt de medische wetenschap nog altijd voor een raadsel en is zeldzaam in de
kruidenwereld. Het is slechts voorbehouden aan een klein aantal kruiden, en deze staan
bekend als "superherbs", ofwel superkruiden.
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Adaptogenen verbreden onze fysieke en mentale
evenwichtsbalk, zodat we sneller opnieuw in
balans kunnen komen.

Krachtige longen
Astragalus verbetert de ademhaling door zowel de longspieren te versterken als
slijmvorming te verminderen. Omdat astragalus het immuunsysteem sterk verhoogt kunnen
pathogenen in het longgebied sneller onschadelijk gemaakt worden. Dit maakt het een
krachtig wapen in de strijd tegen virale longaandoeningen, longontsteking, COPD
(longaandoeningen) en het verbeteren van het uithoudingsvermogen. Astragalus laat zich
hierbij perfect combineren met magnesium(-bisglycinaat of -citraat) voor een optimaal
effect. Hierdoor worden de spieren rond de bronchiën voldoende ontkrampt, en kan er meer
lucht ingeademd worden.

Energie en warmte
Astragalus is een echte energieverhoger en versterkt de vitaliteit door de spiergroei te
verbeteren en heeft daarnaast een beschermende werking tegen koude. Het kruid kan
daarom ingezet worden bij het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), buiten werken,
(buiten)sporten, schildklierproblemen of gewoon tijdens een hevige periode van drukte en
stress. Hierbij is ook de combinatie met Panax ginseng (Koreaanse ginseng) erg effectief om
de energie te verhogen en de adaptogene werking te versterken wanneer er buitengewone
inspanningen geleverd moeten worden.

Sinds een aantal jaar is astragalus ook op de westerse markt
verkrijgbaar. Een goed product kan niet verkregen worden van
slechte grondstoffen. Kies daarom bij voorkeur een
gestandaardiseerd extract. Deze producten hebben altijd een
gegarandeerde hoeveelheid werkzame bestanddelen.
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Ontgifting
Astragalus heeft dankzij het rijke aandeel aan glucuronzuur een stimulerende werking op de
lever. Door de conjugatiefase (tweede fase) van de lever te stimuleren worden
lichaamsvreemde stoffen als schadelijke metalen en plastics sneller uitgescheiden.
Ook bij leveraandoeningen zelf zoals hepatitis is het gebruik van astragalus aan te raden.
Gebruik voor een nog sterker leverondersteunend resultaat astragalus in combinatie met
mariadistel (Silybum marianum).

Hartfunctie
Astragalus is een breed cardiotonicum (ondersteunt de hartspier) door de contractiekracht
van het hart te versterken (positief inotroop) en de output van het hart te verbeteren. Ook
werkt astragalus bloedvatverwijdend en licht bloedverdunnend (verminderde
bloedviscositeit). De antioxidatieve werking beschermt het myocard tegen lipidenoxidatie
doordat er minder zuurstofradicalen gevormd worden. Verder werkt astragalus effectief
tegen de volgende aandoeningen:
- hartritmestoornissen (arryhtmia)
- hartkloppingen (palpaties)
- ademnood (dyspnoe)
- hartinsuffiëntie (hartzwakte)
- hartspierontsteking (myocarditis)

Immuunsysteem
Personen met een verminderde weerstand tegen verkoudheid of griep kunnen astragalus
gerust dagelijks preventief gebruiken. Wanneer de zware verkoudheid of griep is begonnen
is het echter niet aan te raden om met astragalus te beginnen, omdat de klachten hierdoor
tijdelijk kunnen verergeren.
Astragalus bevat Astragalan B. Deze houdt pathogenen (virussen, schimmels, bacteriën, en
lichaamsvreemde stoffen) in toom door aan het buitenmembraan van de cel te binden. Dit
heeft een dubbele werking: het verzwakt de pathogeen zelf en helpt hiermee ook de Thelper cellen de vreemde cel te herkennen.
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Metabool syndroom
Het metabool syndroom kenmerkt zich onder andere door een te hoge bloeddruk
(hypertensie) en een te hoge glucosewaarde in het bloed (hyperglycemie).
Astragalus heeft echter een harmoniserende werking op deze waarden. Zo is het kruid in
staat de bloeddruk te verlagen en de glucosespiegel te laten dalen. Hoewel deze effecten
positief zijn, is verder onderzoek nodig om aan te tonen in hoeverre astragalus succesvol is
voor de behandeling van diabetes type 2.

Histamineremmer
Histamine is een hormoon dat vrijkomt uit de mestcellen in ons lichaam zodra het een
allergische reactie waarneemt. Tijdens zo`n reactie komt het stofje immunoglobuline (IgE)
als boodschapper naar de mestcellen en activeert histamine. Een allergie is een overdreven
reactie van het immuunsysteem op een onschuldige lichaamsvreemde stof. Astragalus remt
deze stof af zodat hinderlijke symptomen als rode, branderige ogen en niezen achterwege
blijven. Hierdoor is het een uitstekend medicijn tegen hooikoorts, bronchiale astma,
allergieën en allergie gerelateerde huidproblemen.

Werkzame stoffen
Astragalus bevat flavonoïden, polysacchariden, tripertenen en aminozuren, glucoronzuur,
choline, spoorelementen.
- Polysacchariden zijn complexe suikermoleculen die een regulerende werking op het
immuunsysteem hebben. Ze verhogen de T-cel activiteit en beschermen daarmee tegen
pathogenen als virussen en bacteriën. Ook verhogen polysacchariden de NK (Natural Killer)
cel activiteit, waardoor de kans op ongewenste celgroei (tumorvorming) verminderd. Deze
cellen voorkomen tumorvorming door het tijdig doden van een (tumor)cel, apoptose
genaamd. Meestal zal de cel vanzelf apoptose uitvoeren, maar wanneer dit niet plaatsvindt
zal de NK-cel dit proces een handje helpen. Daarnaast zijn NK-cellen de voornaamste
virusdoders in het lichaam. De hiervoor beschreven Astragalan B behoort ook tot deze
polysacchariden.
-Tripertenen hebben een stressverlagende werking, werken regulerend op het
hormoonstelsel, beschermen de lever en verlagen de bloeddruk indien deze te hoog is.
-Flavonoiden (ook wel bioflavonoiden genoemd) zijn pigmenten die verantwoordelijk zijn
voor de felle kleuren in groenten, fruit, kruiden en bladeren. Dit zijn krachtige antioxidanten
die het lichaam beschermen tegen vrije zuurstofradicalen. Hierdoor vermindert de
oxidatieve schade die het lichaam oploopt tijdens onze stofwisseling.Ook zijn de flavonoïden
verantwoordelijk voor de bloedvatverwijdende eigenschappen van astragalus.
-Glucoronzuur is een stof die door de lever (conjugatie) gebruikt kan worden om toxinen te
elimineren. Vooral zware metalen, maar ook bisfenolen in plastics kunnen hierdoor sneller
verwijderd worden. Dit maakt astragalus zeer geschikt voor rokers (cadmium), viseters
(kwik) en personen met amalgaamvullingen (kwikzilver). Ook aluminium wordt effectief
afgevoerd door glucuronzuur.
Daarnaast beschermt het de hersen tegen hyperbillirubinemie door billirubine af te breken.
Billirubine is een afvalproduct van rode bloedcellen en kan de bloedhersenbarriëre
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overschrijden, neuronen (hersencellen) aantasten en daarmee-indien het niet voldoende
wordt afgebroken- zeer schadelijk voor de hersenen zijn (neurotoxisch).
Glucuronzuur is onderdeel van ons kraakbeen in de vorm van proteoglycanen. Deze zijn
verantwoordelijk voor het vasthouden van vocht in het kraakbeen, zodat de bufferende
werking op de botten kan worden uitgevoerd. Artrose is deels het gevolg van afbraak van de
proteoglycanen.

Contra-indicaties
Gebruik astragalus niet:
- tijdens een acute infectie, tenzij op voorschrift van een arts. Inname van astragalus kan
hierbij de symptomen van de infactie verergeren.
- tijdens acute huidaandoeningen met roodheid en warmte.
- tijdens zwangerschap en de borstvoedingsperiode. Er zijn onvoldoende studies gedaan die
de veiligheid hiervan aantonen.

Interacties met geneesmiddelen en kruiden
- Er zijn mogelijk interacties met antitumorale middelen als
mitomycine, cyclofosfamine, cisplatine, 5-fluorouracil. Astragalus kan mogelijk de toxiciteit
(het onderdrukken van het immuunsysteem) ervan verminderen.
- astragalus kan het succes vergroten van het antivirale middel acyclovir.
- Interacties met immunosuppressieve (immuunsysteemonderdrukkende) medicijnen zoals
cyclosporine, azathioprine en methotrexaat zijn mogelijk. Astragalus kan de werking ervan
verminderen.
- de combinatie met andere adaptogene kruiden en voeding kan versterkend werken. Van
oudsher wordt -om dit effect te bereiken- astragalus vaak in combinatie met andere
gezondheidsversterkende kruiden gebruikt.

Conclusie
Met een enorme concentratie aan werkzame stoffen is deze krachtige virusdoder en
luchtweg ondersteuner letterlijk en figuurlijk een verademing. Met recht is astragalus een
van de meest geliefde adaptogene kruiden ter wereld die zich uitstekend laat combineren
met andere kruiden.
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