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Opinia dot. produktu HepatoForce Plus  
w przypadku cukrzycy, chorobie Cushinga  

lub nadczynności tarczycy. 
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Nie ma większych przeciwwskazań do stosowania HeptoForce 
plus u pacjentów z cukrzycą, choroba Cushinga, czy nadczynnością 
tarczycy. We wszystkich tych jednostkach dochodzi do upośledzo-
nej przemiany materii, a większość składników preparatów uspraw-
nia zaburzony metabolizm. 

Magnez zawarty w stearynianie magnezu kontroluje homeostazę 
glukozy i insuliny. Ponadto bierze udział w aktywacji kinazy tyro-
zynowej, która jest enzymem działającym jak włącznik lub wyłącz-
nik wielu funkcji komórkowych i jest niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania receptorów insuliny. U pacjentów z opornością na 
insulinę występuje zwiększone wydalanie magnezu wraz z moczem, 
co dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia poziomu magnezu w 
organizmie. Ta utrata magnezu wydaje się być drugorzędna wobec 
wzrostu poziomu glukozy w moczu, co zwiększa wydzielanie moczu.

Niedobór magnezu powoduje błędne koło, gdzie poziom magnezu 
jest niski, stężenie insuliny i glukozy podwyższone, co z kolei prowa-
dzi do nadmiernego wydalania magnezu z moczem. Innymi słowy, 
im mniej magnezu w organizmie, tym mniej organizm jest go w sta-

nie zachować w swoich tkankach.

Stres fizyczny i psychiczny prowadzi do niedoboru magnezu, któ-
ry jest niezbędny do utylizacji jodu przez tarczycę. Prześledzono 
funkcję tarczycy, wygląd tarczycy w usg i objawy u pacjentów (lu-
dzi) z nadczynnością tarczycy. Jedenastu pacjentów z podwyższo-
nym TSH (2.3-21, średnia 7.67), otrzymało Mg przez 6 tygodni. U 
wszystkich pacjentów wystąpiło obniżenie TSH (od 1.6- 4, średnia 
TSH wynosiła 2.67, po leczeniu magnezem). Średni spadek wynosił 
5 punktów.

Magnez jest również niezbędny do sprawnego działania nadner-
czy. Badania na myszach wykazały, że magnez moduluje oś pod-
wzgórze-przysadka-nadnercza wspomagając organizm w stresie. 
W ten sposób uważa się, że magnez może regulować produkcję 
kortyzolu i zapobiegać powstawaniu jego nadmiaru. Udowodniono, 
że suplementacja magnezem obniża poziom kortyzolu w surowicy. 
Dzięki temu pomaga kontrolować funkcję układu nerwowego. Jest 
również niezbędny do utrzymania ciśnienia krwi i rytmu serca (Golf 
1984).
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Lecytyna sojowa nie jest jednorodną substancją chemiczną, a 
mieszaniną różnych związków tłuszczowych występujących w or-
ganizmach roślinnych i zwierzęcych. Lecytynę tworzą głównie fos-
folipidy. Jest budulcem każdej komórki  ciała, wchodzi w skład błon 
komórkowych. Wykazuje działanie ochronne na komórki oraz usprawnia 
metabolizm komórkowy zaburzony w takich chorobach jak m in cukrzyca, 
nadczynność  tarczycy,  czy  choroba Cushinga.  Ponadto  jest  elementem 
budującym tkanki mózgu i otoczki mielinowe komórek układu nerwo-
wego, pobudza układ nerwowy, wspomaga koncentrację  i procesy 
zapamiętywania,  stanowi  barierę  ochronną  ścian  żołądka, chroni wą-
trobę, wspomaga wchłanianie witamin  rozpuszczalnych  w  tłusz-
czach, uczestniczy w gospodarce cholesterolem i podnosi sprawność 
krążenia krwi. Tym samym niweluje zaburzenia do których dochodzi w 
przebiegu cukrzycy, nadczynności nadnerczy, lub choroby Cushinga.  

Hydrolizat białka drobiowego zawiera pełnowartościowe, łatwo 
i szybko przyswajalne aminokwasy. Hydrolizat białka drobiowego 
otrzymywany jest drodze obróbki hydrolitycznej, w wyniku czego 
dochodzi do rozerwania łańcuchów polipeptydowych. Powstają 
wtedy krótsze łańcuchy i aminokwasy. Taka forma sprawia, że biał-
ko jest lepiej przyswajalne. Zastosowanie hydrolizatu w suplemen-
tach diety powoduje „odciążenie metabolizmu” w takich stanach 
i chorobach jak cukrzyca, nadczynność tarczycy, czy choroba Cu-
shinga, a dodatkowo wpływa korzystnie na kontrolę poziomu 
cukru we krwi

Celuloza stabilizuje poziom glukozy we krwi, ogranicza przyrost 
masy ciała, a także zmniejsza indeks glikemiczny pokarmu. Wpły-
wa korzystnie na poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c oraz stę-
żenie glukozy na czczo u chorych na cukrzycę . Celuloza i błonnik 
powinny być stałym składnikiem diety pacjentów z nadczynnością 
tarczycy i chorobą Cushinga (zespół Cushinga cechuje się tendencją 
do nadwagi). 

Składniki naturalnie występujące w karczochu skutecznie regulują 
poziom cukru we krwi, przeciwdziałając cukrzycy. Kwas chloroge-
nowy wykazuje potwierdzone działanie spowalniające wydzielanie 
glukozy do układu krwionośnego po posiłku. Substancja ta znaczą-
co obniża poziom glukozy i insuliny, zapobiegając rozwojowi cu-
krzycy typu 2. Z kolei zawarta w ekstrakcie z karczocha cynaryna 
(czyli kwas 1,5-dikawoilochinowy) wykazuje wpływ na: funkcjono-
wanie wątroby i dróg żółciowych, trawienie i metabolizm pokar-
mów, poziom cholesterolu i lipidów we krwi. Jest także pomocna 

przy utrzymaniu prawidłowej wagi ciała. Także inny związek zawar-
ty w ekstrakcie z karczoch - inulina, wykazuje pozytywny wpływ na 
regulację poziomu cukru we krwi oraz ogólny metabolizm. Oprócz 
cynaryny i inuliny ekstrakt z karczocha zwyczajnego to dobre źró-
dło: flawonoidów, garbników, witamin (np. witaminy C, niacyny, 
prowitaminy A), minerałów (m.in. magnezu, potasu, wapnia, fosforu 
i żelaza). Pod względem dietetycznym karczoch jest rośliną o dużej 
zawartości błonnika, niskim poziomie tłuszczu i istotnej ilości soli 
mineralnych. 

Wyciąg z karczocha wspierając pracę wątroby, jednocześnie ma 
ogólne działanie oczyszczające na organizm. Ma lekkie działanie 
moczopędne, co ułatwia usuwanie szkodliwych produktów prze-
miany materii z organizmu. Preparaty na bazie karczocha także 
korzystnie wpływają na poziom cholesterolu oraz lipidów we krwi 
w związku z czym z może usprawniać pracę organizmu pacjentów 
cierpiących na cukrzycę, jak i nadczynność tarczycy oraz chorobę 
Cushinga.

Ekstrakt z ostropestu plamistego pomaga kontrolować poziom 
cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą, gdy jest stosowany jako do-
datek do konwencjonalnej terapii. Sylimaryna (zawarta w ostrope-
ście) zmniejsza poziom cukru we krwi na czczo, obniża aktywność 
insuliny i zapobiega insulinooporności. W badaniach prowadzonych 
u ludzi oceniano połączenie ostropestu plamistego z berberyną. W 
jednym badaniu z udziałem 85 osób z cukrzycą typu 1, połączenie 
to zmniejszyło dawki insuliny potrzebne do kontrolowania pozio-
mu cukru we krwi, a także obniżyło poziom tłuszczów we krwi. W 
badaniu 60 osób z cukrzycą i alkoholowym uszkodzeniem wątroby, 
sylimaryna (600 mg / dzień) poprawiła insulinooporność i stres ok-
sydacyjny, jednocześnie zmniejszając potrzebę wstrzyknięć insuliny 
w ciągu 1 roku. Ostropest plamisty może wspierać kontrolę pozio-
mu cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą, gdy jest stosowany jako 
dodatek do standardowej terapii. Sylimaryna zawarta w ekstrakcie 
z ostropestu wykazuje przy tym działanie ochronne na komórki 
wątrobowe, które mogą być uszkodzone wtórnie w przebiegu nad-
czynności tarczycy.

L-cysteina podnosi ogólnie odporność organizmu, buduje białka, 
w tym mięśnie szkieletowe, bierze udział w utrzymaniu masy mię-
śniowej (nadczynność tarczycy), wspomaga regenerację włókien 
mięśniowych.  L-cysteina wspiera oczyszczanie organizmu z tok-
sycznych substancji oraz pomaga usuwać wolne rodniki, a więc peł-
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ni rolę antyoksydacyjną, spowalnia procesy starzenia się organizmu 
i wspiera jego wydolność. Działa ochronnie na komórki, których 
funkcja w przebiegu cukrzycy, nadczynności tarczycy, czy choroby 
Cushinga jest zaburzona.

Tauryna to aminokwas uczestniczący  w  licznych  procesach 
fizjologicznych,  m.in.  w  prawidłowym  funkcjonowaniu  układu 
sercowo-naczyniowego,  centralnego  systemu  nerwowego  oraz 
mięśni  szkieletowych.  Bierze  udział  w  wytwarzaniu  soli  żółci  oraz 
wpływa  na  przebieg  reakcji  zapalnej.  Wykazuje  także  właściwości 
antyoksydacyjne  (przeciwdziała  stresowi  oksydacyjnemu).  Spadek 
stężenia  tauryny  w  tkankach  jest  charakterystyczny  dla  wielu  stanów 
patologicznych,  m.in.  cukrzycy,  czy  choroby  Cushinga.  W  licznych 
badaniach, w tym także klinicznych, wykazano, że suplementacja tauryną 
odwraca  lub  przynajmniej  ogranicza  zmiany  związane  z  przebiegiem 
tych  chorób. Aminokwas ten reguluje także czynność serca, dzia-
ła antyarytmicznie (nadczynność tarczycy, choroba Cushinga), 
a u pacjentów  z  nadciśnieniem obniża  ciśnienie  krwi. Istnieje pozy-
tywny związek między poziomem tauryny  a  czynnością  tarczycy. 
Pacjenci z nadczynnością tarczycy mieli  niższe  poziomy  tauryny w 
próbkach  krwi  w  porównaniu  ze  zdrowymi  pacjentami  .  U  szczurów 
suplementacja tauryną chroniła przed stresem oksydacyjnym spowo-
dowanym nadczynnością tarczycy

L-arginina to aminokwas biorący udział w metabolizmie amoniaku 
w wątrobie, korzystnie oddziałuje na przemiany białek, tłuszczów 
i węglowodanów. Wspomaga regenerację uszkodzonych komórek 
wątroby. Pacjenci z cukrzycą typu 2 mieli niższy poziom L-argini-
ny niż osoby zdrowe, czyli jej suplementacja w przebiegu choroby 
jest jak najbardziej wskazana.  Badania kontrolowane z placebo wy-
kazały, że suplementacja L-argininy może pomóc zmniejszyć stres 
oksydacyjny u pacjentów z cukrzycą typu 2 (Vasilevic i wsp 2007). 
L-arginina pośrednio aktywuje SOD (enzym ochronny działający 
przeciwko wolnym rodnikom) w celu zmniejszenia uszkodzeń oksy-
dacyjnych. Stwierdzono także, że L-arginina zwiększa poziom tlenku 
azotu, co w pewnych warunkach zmniejsza uszkodzenia powodo-
wane przez reaktywne formy tlenu.  Badanie na modelu zwierzę-
cym (z kontrolą placebo) wykazało, że suplementacja L-argininy spo-
wodowała utworzenie większej liczby komórek trzustki (Vasilevic i 
wsp 2007). Dzięki temu wzrosła produkcja insuliny, która obniżyła 
poziom glukozy we krwi u szczurów z cukrzycą.

Witamina B7 nazywana inaczej biotyną jest wytwarzana przez flo-
rę bakteryjną jelit. Jej niedobór objawia się zmianami nastrojów, wy-
padaniem sierści i bólem mięśni. Wykazano, że biotyna, szczególnie 
w połączeniu z chromem, pomaga obniżyć poziom cukru we krwi u 
pacjentów  z cukrzycą. Biotyna wpływa na poziom glukozy we krwi, 
ponieważ  ułatwia  działanie  insuliny,  która  jest  kluczowym  hormonem 
potrzebnym  do  przywrócenia  równowagi  cukru  we  krwi. Biotyna nie 
wpływa na pracę tarczycy  i nie ma przeciwwskazań do jej stosowa-
nia u pacjentów z nadczynnością tarczycy, aczkolwiek przed oceną 
TSH, czy FT4 i/lub FT3 należy odstawić preparaty zawierające bio-
tynę. By być pewnym, że wyniki badań rzeczywiście odzwierciedlają 
gospodarkę hormonalną, to preparaty biotyny powinniśmy zostać 
odstawione optymalnie na 2-7 dni przed planowanymi badaniami. 
Stosowanie dużych dawek biotyny może błędnie sugerować ist-
nienie nadczynności tarczycy lub wskazywać, iż w suplementacji 
pierwotnej niedoczynności tarczycy używana jest zbyt duża dawka 
hormonów (Ross 2016). Zazwyczaj jednak stężenie TSH i fT4 wraca 
do wartości prawidłowej po 24-48 godzinach od przyjęcia ostatniej 
dawki biotyny, natomiast nieprawidłowe stężenie przeciwciał może 
utrzymywać się do 7 dni od przyjęcia ostatniej dawki (Kumer 2016)

D-pantotenian wapnia wpływa na syntezę koenzymu A, pełnią-
cego funkcję przenośnika grup dwuwęglowych, tworząc ważny 
w metabolizmie komórkowym acetylo-koenzym A (acetylo-CoA). 
Związek ten wchodzi w Cykl Krebsa, co umożliwia przekształcenie 
całej cząsteczki glukozy lub kwasu tłuszczowego w energię. W ten 
sposób kwas pantotenowy przyczynia się do zachowania właściwe-

go metabolizmu komórkowego, zaburzonego w cukrzycy, nadczyn-
ności nadnerczy oraz chorobie Cushinga. Pantotenian, umożliwiając 
produkcję CoA pośredniczy w biosyntezie kwasów tłuszczowych, 
acetylocholiny i cholesterolu. Przyczynia się on również do pra-
widłowej syntezy i metabolizmu hormonów o budowie steroido-
wej, witaminy D i niektórych grup neuroprzekaźników – m.in wspo-
mnianej wyżej acetylocholiny. 

Nikotynamid należy do grupy witamin B i jest prekursorem dwóch 
koenzymów: NAD (dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego) 
i NADP (fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego), któ-
re uczestniczą w przenoszeniu wodoru i elektronów w procesach 
oddychania komórkowego, glikolizy i biosyntezy lipidów. Odgrywa 
zasadniczą rolę w pośredniej przemianie węglowodanów, tłusz-
czów, białek, zasad purynowych i pirymidynowych, porfiryn, a także 
uczestniczy w powstawaniu związków wysokoenergetycznych. Po-
budza wydzielanie żołądkowe i wzmaga ruchy perystaltyczne jelit. 
Może być gorzej metabolizowany u pacjentów z chorobą wrzodo-
wą, chorobami dróg żółciowych, chorobie wrzodowej, i cukrzycą.

Witaminy B1, B2, B6, B12, kwas foliowy – przyspieszają meta-
bolizm aminokwasów, kwasów tłuszczowych i węglowodanów, za-
mieniając je w glukozę, a następnie w energię niezbędną do funk-
cjonowania całego organizmu, natomiast cynk wzmacnia funkcje 
insuliny, ochrania komórki przed szkodliwym działaniem rodników 
tlenowych, wykazuje działanie immunostymulujące.

Reasumując należy stwierdzić, że wszystkie składniki preparatu 
HeptoForce plus usprawniają przemiany metaboliczne organizmu, 
zaburzone w przebiegu takich chorób jak cukrzyca, nadczynność 
tarczycy, czy choroba Cushinga, ponadto wiele z nich wykazuje 
działanie immunostymulujące oraz antyoksydacyjne, co stanowi 
dodatkowe zabezpieczenie komórek i tkanek przed pogłębieniem 
ich uszkodzeń do których dochodzi w przebiegu tych chorób. Nie 
ma wiec żadnych przeciwswskazań do jego stosowani u pacjentów 
z wymienionymi chorobami.
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