Kaffe är numera gott
och nyttigt på nästan alla vis
Man tror att kaffedrickandet började i nordöstra Afrika och att det sedan spreds över Mellanöstern under
1400-talet för att sedan nå Europa. Det berättas att det
skall ha upptäckts att de röda (orostade) bären var något
alldeles extra då en getherde vid namn Kaldi såg en lycklig get dansa runt en kaffebuske ätandes av dess bär.

Kaffe har flera olika metabola och kardiovaskulära effekter
som påvisats på människa. Försök på friska försökspersoner
har visat att intag av kaffe kan öka frisättning av fettsyror från
fettväven [1]. Detta är ett tecken på att energiomsättningen
ökas. Koffein tar sig över blod-hjärn-barriären och i centrala
nervsystemet har kaffe en stimulerande effekt på sympatiska
nervsystemet. Därför verkar det också rimligt att åtminstone
del av effekten, att kunna skydda mot fetma, bygger på effekter förmedlade via ökad aktivitet i sympatiska nervsystem som
höjer metabolismen, energiförbrukningen [2]. Akuta effekter
av kaffe och koffein inkluderar, tyvärr, därmed också blodtrycksstegring [3]. Men å andra sidan har man sett att koffein
också kan öka fysisk prestationsförmåga när man inte tar i
maximalt [4].

Get som dricker gott kaffe, tecknat av Lovisa Nyström.

Kaffeeffekter

Mycket talar för att de akuta effekterna av kaffe skiljer sig från
de långsiktiga. I en tämligen övertygande epidemiologisk undersökning av Greenberg och medarbetare visades just att det
var kopplingen till minskad kroppsvikt som medförde minskad diabetesrisk [5]. Såväl intag av kaffe, och ämnet koffein
verkar på kort sikt kunna öka blodsockret på människa, enligt
flera undersökningar [5]. Det är möjligt att detta enbart följer
om man samtidigt intar kolhydrater och kaffe, eftersom flera
studier inte sett en sådan effekt om man dricker enbart kaffe
utan samtidigt intag av kolhydrater. I en randomiserad studie av Battram och medarbetare fann man att koffein ökade
glukos mer än vanligt malet kaffe och att koffeinfritt kaffe
faktiskt fick blodglukos att sjunka [6]. Detta talar alltså för
att det finns andra faktorer i kaffe än koffein som i sin tur kan
ha blodsockersänkande effekter. En sådan tänkbar faktor är
klorogensyra som ser ut att orsaka minskad hastighet för glukosupptaget i mag- och tarmkanalen. Kaffe innehåller också
stora mängder magnesium som kan vara kopplat till minskad diabetesrisk. Magnesium har för övrigt i en del studier
visats ha allehanda nyttiga effekter på hjärta, cirkulation och
metabolism [7-9]. Magnesiumbrist, å andra sidan, kan framkalla både hypokalemi och hypokalcemi [10]. Kalium behövs

för att frisätta insulinet från betacellerna i de Langherhanska
öarna, så kaliumbrist kan ha betydelse för betacellsfunktionen
(det är antagligen mekanismen för hur tiaziddiuretika kan ge
förhöjt blodglukos) [11].
Kaffe blodtryck och hjärtat

Kaffeintag höjer alltså blodtrycket akut vilket är välkänt för
alla blodtrycksintresserade och alla som kontrollerar blodtrycket hos läkare. För ett korrekt viloblodtryck skall kaffe
undvikas innan blodtrycksmätningen, enligt rutin. Kaffe ger
vasokonstriktion genom sin sympatikusstimulerande effekt.
Turligt nog utvecklas åtminstone en viss tolerans för kaffets
tryckhöjande effekt efter några dygn med regelbunden konsumtion [12]. Trots detta, så är kaffedrickande tydligt relaterat till minskad kardiovaskulär mortalitet och morbiditet,
hos både män och kvinnor [13]. Och detta till trots att kaffekonsumtion kopplar till rökning, och sådana kopplingar är
inte alltid lätta att korrigera bort i statistiken. Enligt en del
metaanalyser finns det en dosberoende skyddande effekt upp
till riktigt många koppar/dag. Men det mest samstämmiga
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fyndet är att 3–4 koppar/dag verkar optimalt för en minskad
kardiovaskulär risk. Särskilt anmärkningsvärt, avseende kardiovaskulära skyddseffekter, är att kaffe, om något, är kopplat
till stegrade såväl LDL som triglyceridnivåer [14]. Det är också möjligt att det sänker HDL-kolesterol [14]. Men man får
i detta sammanhang dra sig till minnes att vi inte mäter det
farliga oxiderade LDL-kolesterolet, och kanske det minskas
av kaffe?
Kaffe mot diabetes och kanske också cancer

I epidemiologiska undersökningar har högt intag av koffein
fritt kaffe också kopplats till minskad risk att utveckla diabetes [14]. Detta kan naturligtvis anses bevisa att det inte
är nödvändigt med koffein för att få en skyddande effekt av
kaffet man dricker. Men en invändning mot dessa epidemiologiska fynd skulle kunna vara att de som dricker koffeinfritt
kaffe (som ju ofta innehåller en mindre mängd koffein trots
allt) kanske är extrakänsliga för koffeinets olika farmakologiska effekter. Den främsta vägen att bryta ned koffein går
genom enzymet CYP1A2 som dels kan induceras av många
förekommande ämnen och läkemedel, och dels uppvisar genetisk variation i enzymatisk aktivitet [12, 14]. Det skulle
alltså kunna vara så att de som dricker koffeinfritt kaffe ändå
har en förhållandevis stark effekt av det koffein som trots allt
finns i ”koffeinfritt” kaffe som kopplar till att de upplever bieffekter av vanligt kaffe. Bland kända förekommande induk
torer av enzymet finner vi kaffe självt, vilket förklarar en del
av tolerans effekter, men också rökning och läkemedlet prop
ranolol. Vid graviditet, å andra sidan, sjunker den enzymatiska aktiviteten i cytokrom CYP1A2. Dessutom går koffein
utan problem över i barnets blodomlopp. Dessa faktorer kan
ha betydelse för att kaffeintag under graviditet är associerat
med prematur förlossning, en av de få negativa kopplingar till
stort intag av kaffe [12, 14]. Antagligen är det säkrast att inte
dricka så mycket kaffe under graviditeten. Den koppling, som
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absolut ser negativ ut, mellan stort intag av kaffe och ökad risk
för lungcancer som man funnit i en del studier, skulle kunna
bero på att man i många undersökningar inte korrigerat för
rökning, vilket hänger ihop med kaffeintag, och att det är rökningen som alltså ger upphov till lungcancern [14]. Annars är
kaffeintag, jämfört med att inte dricka kaffe, kopplat till minskad förekomst av flera cancerformer, såsom kolorektal cancer
och levercancer [14-16]. Även andra leversjukdomar, såsom
leverförfettning och leverfibros är mindre ofta förekommande hos de som dricker kaffe [12, 14]. Experimentellt har man
påvisat att kaffe kan hämma induktion av stellatceller och att
det på människa minskar den hepatiska insulinresistens som
kan framkallas av stort intag av fruktos [17]. Koffein har också
en indirekt effekt, via adenosinreceptorer, på dopaminreceptorer [12]. Detta kan tänkas förklara att det verkar minska risken att utveckla Parkinsons sjukdom, enligt epidemiologiska
undersökningar. Samma slags undersökningar talar också för
ca 27% minskad utveckling av Alzheimers sjukdom [14].
Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering utreder

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering,
gick igenom vetenskapliga rapporter om kaffe i samband med
”Mat vid fetma”-rapporten som kom ut 2013 (där undertecknad ingick i utredningsgruppen) [18]. Man lyfte bland
annat fram de amerikanska studierna Nurses Health Study
och Health Professionals Follow-Up Study där man undersökte relationerna mellan kaffeintag till viktförändringar under 12 år [19]. I subgruppen som hade fetma (BMI ≥30) vid
studiestart visade kvinnor som ökat sitt kaffeintag mest, en
mindre viktökning jämfört med de som minskat kaffekonsumtionen [20]. Skillnaden var rätt stor, cirka en halvering av
viktökningen, eller uttryckt i vikt, 2 kg. I den stora amerikanska NIH-AARP Diet and Health Study analyserades den
totala dödligheten i grupper med olika kaffekonsumtion under 14 år. En statistiskt säkerställd mindre risk observerades
för alla större dödsorsaker utom för cancer [13]. Man fann
också att vid högre BMI hade man större minskning av den
relativa mortalitetsrisken än vid lägre BMI [13]. Sambandet
mellan kaffekonsumtion och strokerisk har också studerats i
en svensk mammografikohort för Västmanlands och Uppsala
län. Man fann att vid BMI ≥30 var risken för hjärninfarkt
lägre hos de som drack kaffe regelbundet än hos kvinnor som
drack mindre än en kopp/dag [21]. I Nurses Health Study
har man tillsammans med den närbesläktade Health Professionals Follow-up Study också studerat hur kaffeintag relaterar till risken att utveckla typ 2-diabetes. Hos deltagare med
BMI >30 hade de med stort kaffeintag klart lägre risk att få
diabetes än de som inte alls drack kaffe. Man fann också ett
dosresponsförhållande med lägst risk hos kvinnor som drack
4–5 koppar kaffe/dag och hos män som drack ≥6 koppar/
dag [22]. I en metaanalys som genomfördes av SBU fann man
en oddskvot på 0,61 (95% konfidensintervall 0,41–0,92) vid
jämförelse mellan de som drack mest med de som drack minst

kaffe [18]. SBU sammanfattar att ”det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att hög kaffekonsumtion, också mycket
hög konsumtion, är knuten till låg diabetesrisk”. Dessutom,
att ”det finns också en begränsad evidensstyrka för att risken
för totaldödlighet minskar”.
SBU sammanfattar också för personer utan fetma att ”I
linje med våra observationer vid fetma visade en metaanalys
som inkluderade 18 kohortstudier med sammanlagt 457 922
deltagare ur allmänna populationer ett tydligt dos–responsförhållande mellan ökat kaffeintag och lägre risk att utveckla
diabetes [23]. En rad tänkbara mekanismer som skulle kunna
ligga bakom sambandet har lanserats (och fått visst experimentellt stöd), däribland gynnsamma effekter av kaffe på insulinkänslighet och glukosomsättning.”

Konklusion, reflektion

När jag för länge sedan läste medicin varnade man snarare för
att dricka kaffe då det bland annat ansågs öka risken för hjärt
arytmier. Men på den tiden varnade man ju för alla möjliga
stressorer och det var extra farligt om man var en typ A-person
som därmed var lättstressad. Numera har man ju kopplat idén
om riskerna till typ A-personlighet till ciggarrettproducenten
Philip Morris som betalade för den forskningsrapporteringen [24]. Nyare studier har till och med visat på fördelar av
typ A-beteende vid t.ex. typ 1-diabetes [25]. Så mycket har
förändrats sedan 80-talet, man får inte alls förmaksflimmer av
kaffe [26] och därmed behöver man inte alls stressas längre av
tanken på den smakfulla farmakologiska koffein-sympatikuskicken som man får av gott kaffe.
Fredrik Nyström
Professor i internmedicin, Linköpings universitet
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