
Kaffe og hjertehelse

Norge har et av de høyeste 
kaffeforbrukene i verden – i 2011 
ble det importert nesten 10 kilo 

kaffebønner per innbygger, ifølge 
International Coffee Organization (ico.
org). Dette tilsvarer omtrent 0,5 prosent 
av all kaffe som ble produsert i verden, 
selv om Norge bare har 0,07 prosent av 
verdens befolkning. Mesteparten av den 
brente kaffen importerer vi fra Sverige.  
I Norkost 3-undersøkelsen var gjennom-
snittsinntaket av kaffe rundt 590 ml blant 
menn og 450 ml blant kvinner, høyere i 
aldersgruppene fra 40 år og oppover. 

Ettersom forbruket er såpass høyt, har de 
eventuelle helseeffektene av kaffe stor 
betydning for folkehelsa. Forskere har 
undersøkt sammenhenger mellom kaffe og 
hjertesykdom, diabetes, ulike typer kreft, 
Parkinsons og Alzheimers sykdom, og en 
rekke andre helsetilstander (1, 2). 

Kaffe mot gallestein. Kaffe mot tarmkreft. 
Grønn kaffe mot fedme. Kaffe mot 
blodpropp. Kaffe mot depresjon. Som disse 
avisoverskriftene viser, ser det ut til at kaffe 
kan beskytte mot langt mer enn “gruff”. 
Denne artikkelen skal i hovedsak handle 
om kaffe og risiko for hjerte- og karsyk-
dom, som er den største dødsårsaken i 
Norge. Er kaffe godt eller dårlig for hjertet? 

Først blir nyere epidemiologisk forskning 
på kaffe og hjerte- og karsykdommer 
omtalt, deretter skal noen mulige 
mekanismer belyses nærmere, særlig 
kaffens effekter på kolesterolet. 

Lavere risiko ved moderat inntak
Tidlige case-kontroll-studier viste en 
sammenheng mellom kaffeinntak og 
risiko for hjerteinfarkt. Prospektive 
kohortstudier har derimot som regel gitt 
mer nøytrale resultater (3-5).

Den nyeste metaanalysen av denne 
forskningen ble publisert i Circulation 
kort tid før denne utgaven av tidsskriftet 
gikk i trykk (6). Denne så på dose- 
respons-sammenhenger mellom kaffe og 
risiko for hjerte- og karsykdom (koronar-
sykdom, slag, hjertesvikt og død av 
hjerte- og karsykdom) i prospektive 
studier. Studier med atrieflimmer, 
aterosklerose, hypertensjon, stive årer 
eller blodpropp som endepunkt, ble 
ekskludert.

Inntak av kaffe ble delt inn i fire 
kategorier: lavest, tredje høyest (ca. 1,5 
kopp/dag), nest høyest (ca. 3,5 kopper/
dag) og høyest inntak (ca. 5 kopper/dag). 
I tillegg gjorde de en kontinuerlig 
dose-respons-analyse. 35 prospektive 
studier inkludert i metaanalysen. Totalt 
inneholdt disse studiene 1,28 millioner 
deltakere, og nesten 48 000 kardiovasku-
lære hendelser. Median oppfølgingstid 
var 10 år. Med unntak av tre studier ble 
kaffeinntak kun undersøkt ved baseline. 

Sammenliknet med de som drakk minst 
kaffe (dvs. i snitt 0 kopper kaffe per dag), 
var relativ risiko for kardiovaskulære 
hendelser 0,89, 0,85 og 0,95 blant de 
som hadde hhv. tredje høyeste, nest 
høyest og høyest inntak. 

Baseline sykdom kan være en konfunde-
rende faktor som fører til såkalt revers 
kausalitet. Stratifisering etter hyper-
tensjon eller hjerteinfarkt ved baseline, 
røykestatus, publikasjonsår, studiekvali-
tet, kostholdsundersøkelsesmetode, slag 
vs. hjerteinfarkt som utfall, land, kjønn 

og type kaffe (koffeinholdig eller 
koffeinfri) endret ikke resultatene. 

Risikoen for koronarsykdom var også 
redusert blant de som drakk kaffe 
sammenliknet med de som ikke drakk 
kaffe, med 11, 10 og 7 prosent lavere risiko 
for hhv. tredje høyeste, nest høyeste og 
høyeste inntakskategori. Likeledes var 
risikoen for slag redusert med 11, 20 og  
5 prosent i de respektive kategoriene. 

Dose-respons-analysen viste også en 
signifikant, U-formet sammenheng 
mellom kaffeinntak og risiko for 
hjerte- og karsykdom, koronarsykdom og 
slag (se figur 1). Lavest relativ risiko ble 
altså observert ved et moderat kaffe-
inntak (3-5 kopper per dag). Et høyt 
kaffeinntak (6 kopper per dag eller mer) 
var ikke forbundet med hverken økt eller 
redusert risiko når de justerte for røyking 
og andre kovariater. 

Ding et al. trekker fram mange mulige 
mekanismer som kan forklare de gunstige 
sammenhengene; et høyt innhold av 
potensielt helsefremmende komponenter, 
effekter på insulinsensitivitet, risiko for type 
2-diabetes og inflammasjon. På den annen 
side finnes det også antatt negative effekter av 
kaffe, slik som akutte økninger i blodtrykk og 
høyere homocysteinnivåer. Kombinasjonen 
av positive og negative effekter er med andre 
ord det som gjør sammenhengen mellom 
kaffeinntak og hjerte- og karsykdom 
U-formet. «Ved et moderat kaffeforbruk, kan 
de gunstige effektene være større enn de 
ugunstige,» skriver de.

Interessant nok fant Ding et al. at studier 
som var publisert opptil år 2000 generelt 
ikke fant noen signifikant sammenheng 
mellom kaffeinntak og koronarrisiko, 
mens nyere studier har funnet redusert 
risiko. Dette kan skyldes at kokekaffe har 
blitt byttet ut med filterkaffe, og at de 

Av Erik Arnesen, 2013

medlem av redaksjonen

Kaffe var en gang i tiden luksusvare, i dag er det for mange en nødvendighet. Kaffens historie er også 
full av kontroverser og uoverensstemmelser, ikke minst når det gjelder dens helseeffekter.

6   0 4 / 1 3  Ernæring

HELSEEFFEKTER AV KAFFE



tidlige studiene hadde færre deltakere og 
lavere kvalitet. Resultatene av meta ana-
lysen gjelder altså ikke nødvendigvis ved 
inntak av kokekaffe eller presskannekaffe. 

Tidligere i høst publiserte også Liu et al. 
(7) en kohortstudie som vakte oppsikt i 
mediene. Denne fant at fire kopper kaffe 
per dag var forbundet med økt generell 
dødsrisiko hos de under 55 år, men ikke 
med risiko for å dø av hjerte- og 
karsykdommer. 

Mange ulike komponenter
En kopp kaffe inneholder trolig over 
1000 ulike kjemiske forbindelser og 
bioaktive stoffer, hvorav mange fortsatt 
er ukjente. Kvantitativt sett er det likevel 
koffein, diterpenene cafestol og kahweol, 
klorogensyre og andre polyfenoler, som er 
av fysiologisk betydning (8). Innholdet av 
disse stoffene varierer betydelig med 
kaffesort og tilberedning. 

Koffein har mange ulike effekter, men i 
hovedsak stimulerer det sentralnerve-
systemet, og bidrar til å redusere trøtthet 
og reaksjonstid. I store doser fører det 
også til søvnproblemer og rastløshet, og 
kan blant annet gi hjerterytmeforstyrrel-
ser (litteraturen om det sistnevnte er 
motstridende; se nedenfor). Meste-
parten av det vi vet om koffeinets 
effekter kommer fra studier hvor ren 
koffein har vært gitt til fastende personer 
som har avstått fra koffein i en lengre 
periode, og som dermed har lite koffein i 
blodet fra før. Resultatene fra disse kan 
derfor være problematisk å generalisere 
til typiske kaffeforbrukere som inntar 
koffein flere ganger om dagen (9). 

Utover polyfenolene i kaffe, som blant 
annet har antioksidanteffekter, har også 
farmakologiske effekter av koffein i seg 

selv også vært foreslått som en forklaring 
på hvorfor kaffe kan beskytte mot 
hjerte- og karsykdom (8). Det er lite som 
tyder på at koffein påvirker kolesterol-
nivåene eller har noen antioksidanteffekt 
i blodet, men koffein har muligens 
antiinflammatoriske funksjoner. I 
hvilken grad ulike typer kaffe påvirker 
inflammasjon hos friske mennesker, er 
imidlertid ikke så klart. Litteraturen er 
motstridende, blant annet på grunn av 
forskjeller i dose (10-14). Lene Frost 
Andersen og medarbeidere gjorde en 
analyse av Iowa Women’s Health Study, 
en prospektiv kohortstudie som pågikk 
fra 1986 til 2001 (n = 27 312). De fant 
der en sammenheng mellom kaffeinntak 
og en signifikant lavere risiko for død av 
inflammasjonssykdommer som diabetes, 
Parkinsons, kols, m.m. (33 prosent lavere 
risiko ved 4-5 kopper/dag, 32 prosent 
lavere ved ≥6 kopper/dag) (15). 

Bidrar trolig ikke til hjertearytmi 
Inntak av koffein kan øke utskillelsen av 
adrenalin, noe som igjen kan føre til 
hjertearytmier. Det er likevel ikke 
nødvendigvis en direkte sammenheng 
mellom koffein eller kaffe og arytmi, skal 
vi tro flere kliniske studier (16-18). Selv 
blant de som inntok så mye som 650 
milligram koffein per dag, fant ikke 
Conen og medarbeidere noen signifikant 

økt risiko for atrieflimmer hos kvinner 
(19). En eldre kohortstudie fra Sverige fant 
heller ingen signifikant risiko blant 
middelaldrende menn (20). Det har vært 
antydet en noe lavere risiko for arytmier 
ved økende inntak av kaffe hos både 
kvinner og menn, unge og gamle (21). 
Koffeinholdige energidrikker har 
imidlertid blitt rapportert i sammenheng 
med hjerterytmeforstyrrelser m.m., også 
blant barn og unge (22). 

Ikke økt blodtrykk over tid
Epidemiologiske studier har funnet både 
økt og redusert risiko for høyt blodtrykk 
av kaffe (23). Mange studier viser at 
regelmessig inntak av koffein i tablettform 
øker blodtrykket signifikant, mens kaffe 
har bare små effekter (24). Blant pasienter 
med høyt blodtrykk ser kaffe (1,5-2 
kopper) ut til å ha en effekt på blodtrykket 
etter 60-180 minutter (25), noe som kan 
tenkes å trigge kardio vaskulære hendelser 
i timene etter inntak av kaffe (26). Et 
«kronisk» inntak øker imidlertid ikke 
blodtrykket over tid, noe som tyder på at 
kaffedrikkere utvikler toleranse. Det har 
ikke vært vist økt risiko for hjerte- og 
kardødelighet blant personer med høyt 
blodtrykk som drikker kaffe regelmessig 
(25). En nyere dansk kunnskapsoppsumme-
ring (2), konkluderer med at:

Der er overbevisende evidens for, at der ikke 
er sammenhæng mellem indtag af 
filterkaffe og udviklingen af iskæmisk 
hjertesygdom eller forhøjet blodtryk i 
observerende undersøgelser.

Antioksidanter 
At kaffe er den største kilden til 
antioksidanter i det norske kostholdet (27) 
skyldes sannsynligvis innholdet av 
fenolene klorogensyre og katekiner. In 
vitro- og dyrestudier indikerer at disse 
kan binde seg til LDL-partikler og beskyt-
te dem mot oksidasjon i blodårenes 

mg per kopp/glass
Filterkaffe 50 – 175
Pulverkaffe 50 – 90
Espresso 40 – 210
Te 50 – 75
Cola 40 – 50
Red Bull, Battery 50
Kakao 15

Tabell 1 Koffeinmengde per kopp/glass (Hermansen et al., 2012; Norsk Kaffeinformasjon; 
McGee, 2004; snl.no). Arabica-kaffe har noe lavere innhold av koffein enn robusta-kaffe.

Figur 1. Relativ risiko (sort linje) for hjerte- og karsykdom, med konfidensintervall  
(grå linjer). Illustrasjon basert på Ding et al., 2013 (6).
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endotellag (8). Dette ble også indikert i en 
liten, kortvarig studie blant unge 
japanske menn som drakk tre kopper 
med relativt sterk kaffe per dag (28). 

En forskergruppe ved universitetet i 
Memphis, Tennessee i USA, ga 16 unge 
menn og kvinner ved tre anledninger 
svart kaffe med og uten koffein, eller 
vann (470 ml), for å undersøke hvorvidt 
kaffe kunne hemme økningen med 
oksidativt stress etter inntak av en 
kaloririk milkshake (laget av helmelk, 
iskrem og kremfløte). De fant ingen 
effekt av kaffe på verken malondialde-
hyd, hydrogenperoksid eller Tro-
lox-ekvivalenter, som er markører for 
oksidativt stress og antioksidantkapasitet 
i blodet (29). Andre relevante biomarkø-
rer, som isoprostaner eller glutation, ble 
ikke undersøkt. 

Kaffe og kolesterol
Dag Thelle, Egil Arnesen og Olav H. 
Førde rapporterte i New England Journal 
of Medicine i 1983 at kaffeinntak var 
sterkt og doseavhengig forbundet med 
kolesterolnivåer blant deltakerne i 
Tromsø-undersøkelsen (30). Ikke alle 
undersøkelser fant noen slik korrelasjon. 
Studier utført i Skandinavia viste 
positive sammenhenger mellom kaffe og 

kolesterol i blodet, men ikke studier fra 
bl.a. USA (31). Senere viste Tromsø- 
gruppen eksperimentelt at kolesterol-
nivåene steg etter inntak av kokekaffe, 
men ikke like mye etter inntak av 
filterkaffe (32). Årsaken til forskjellen 
mellom kokekaffe og filterkaffe var da 
ikke kjent.

Kolesteroløkende komponenter 
Kaffebønner inneholder fettstoffer, eller 
oljer, som frigjøres fra brent og malt 
kaffe ved hjelp av kokende vann når 
bønnene kvernes under høyt trykk. Disse 
er med på å danne kaffens crema, 
«skummet» eller boblene på toppen. 

Oljen består av de fettløselige diterpene-
ne cafestol og kahweol. Nederlandske og 
tyske forskere viste i 1994, uavhengig av 
hverandre, at det er nettopp cafestol og 
kahweol som forårsaker økt total- og 
LDL-kolesterol. «Kaffe-mysteriet» var 
løst (33). Cafestol og kahweol er kanskje 
de mest LDL-stimulerende komponente-
ne i kostholdet (34), hvorav cafestol er den 
mest potente. HDL-kolesterolet blir ikke 
påvirket signifikant. Det har vært rappor-
tert i noen studier at kolesterolnivåene 
øker noe mer av cafestol hos menn enn 
hos kvinner (35).

Kokekaffe og presskannekaffe inneholder 
mest cafestol og kahweol på grunn av 
den høye temperaturen og tiden den 
malte kaffen er i kontakt med vannet. 
Filterkaffe inneholder mye mindre, etter-
som oljene fester seg til papirfilteret. 
Innholdet innenfor ulike typer kaffe 
varierer veldig (se Figur 2), avhengig av 
blant annet temperatur og brennings-
grad: Det er mer cafestol i lysbrent kaffe, 
som det drikkes mest av i Norge (36). 
Innholdet av cafestol er også høyere i 
Arabica-bønner enn i robusta-bønner (37).

Norske forskere har funnet at cafestol og 
kahweol reduserer aktiviteten til LDL- 
reseptorene in vitro, noe som gir økt 
LDL-kolesterolnivå i blodet (38). Cafestol 
påvirker uttrykkingen av flere gener som 
blant annet er med på å regulere koleste-
rolmetabolismen (39). Noen har på den 
annen side spekulert i om cafestol og 
kahweol kan beskytte mot kreft (se 1; 40).

Ufiltrert kaffe øker kolesterolet
En metaanalyse fra 2001 fant en 
dose-respons-sammenheng mellom 
kaffeinntak og total- og LDL-kolesterol 

Nyttige (?) fakta om kaffe
Det finnes 70 ulike typer kaffeplanter, men de viktigste er Coffea Arabica og Coffea 
canephora (også kjent som robusta).  
•  Dyrkningen av kaffe oppsto sannsynligvis i Kaffa-provinsen i Etiopia.
•  Ordet kaffe har ikke noe med at det kommer fra Kaffa-provinsen å gjøre. 

Kaffe stammer fra det tyrkiske ordet kahve, som igjen kommer fra det 
arabiske qahwa, som trolig betyr vin eller en form for brygg. 

•  Visste du at kaffebønner ikke er bønner, men frø fra den kirsebæraktige 
frukten fra kaffeplanten?

•  Kaffebønner ble trolig bragt til Europa av kjøpmenn og pilgrimmer i det 
17. århundre. Englands første kaffehus åpnet trolig i 1637. Europeerne så 
først på kaffe som et legemiddel mot alt fra gikt til skjørbuk (50). 

•  Kaffe ble opprinnelig ikke søtet med sukker. Melk ble heller ikke tilsatt 
– kombinasjonen av melk og kaffe ble faktisk trodd å føre til spedalskhet!

•  Koffein er det mest brukte atferdsstimulerende middel i verden.
•  Er kaffe vanndrivende? Det stemmer at koffein kan øke urinsyntesen, 

men den lett vanndrivende effekten av kaffe avtar ved langvarig kaffefor-
bruk. 

•  Kaffe (og te) bør ifølge Harold McGee (51) ideelt sett lages med vann 
med et moderat mineralnivå og en nær nøytral pH.

Figur 2: Innhold av 
fettstoffer (cafestol 
og kahweol) i 100 
ml kaffe, i synkende 
rekkefølge. (2, 48, 49)
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(med hhv. 0,3 og 0.17 mmol/l i snitt), 
men effekten var mye større hos 
personer med hyperkolesterolemi. Blant 
personer uten hyperkolesterolemi økte 
totalkolesterolet i gjennomsnitt med 0,17 
mmol/l, og LDL-kolesterolet med 0,11 
mmol/l. I studier hvor deltakerne drakk 
filterkaffe, økte kolesterolnivåene svært 
lite. En multippel regresjonsanalyse fant 
at 86 prosent av variasjonen i LDL-
koleste roløkninger kunne forklares av 
deltakernes alder, antall kopper kaffe, 
tilberedningsmetode (koke- vs. 
filter kaffe), koffeininnhold og 
hyperlipi demi (41). 

Boekschoten og medarbeidere 
rapporterte imidlertid at 
responsen på total- og 
LDL-kolesterol etter inntak av 
cafestol og kahweol var lite 
reproduserbar (42). Hos 50 nederland-
ske studenter målte de kolesterolnivåene 
før og etter de tok kapsler med kaffeoljer 
i fem uker. Etter en treukers wash-out- 
periode gjentok de intervensjonen. 
Blodprøver fra 32 av deltakerne ble 
analysert. Totalkolesterolet steg i snitt 
med 24 prosent etter den første 
intervensjonen, og med 18 prosent etter 
den andre. LDL-kolesterolet steg med 
hhv. 29 og 20 prosent, mens HDL- 
kolesterolet ikke steg signifikant. Det var 
ingen signifikant korrelasjon mellom de 
individuelle total- og LDL-kolesterol-
endringene etter den første og andre 
perioden. Den intra-individuelle 
variasjonen i responsen på cafestol og 
kahweol var med andre ord høy. 

Kan filterkaffe øke kolesterolet?
Etter at nevnte metaanalyse av Jee et al. 
(41) ble publisert, fant Strandhagen og 
Thelle (43) i en kontrollert studie at 
totalkolesterolet økte signifikant hos 
mange av deltakerne også ved inntak av 
filterkaffe (omtrent fire kopper/ dag i 
fire uker). Videre fant de at det å avstå 
fra filterkaffe i tre uker, førte til 
signifikant lavere kolesterolnivåer (-0,22-
0,36 mmol/l), noe som også ble vist i en 
norsk studie av Christensen og med-
arbeidere (44). Disse to studiene hadde 
flere deltakere, og dermed mer statistisk 
styrke, enn mange av de eldre studiene 
som ble gjennomgått av Jee et al. Som 
Strandhagen og Thelle nevner (43), kan 
kvaliteten på kaffefilteret også tenkes å 
spille en rolle. 

Kan kapselkaffe øke kolesterolet?
De senere år har maskiner som brygger 
kaffe ved hjelp av kaffekapsler eller –puter 
blitt veldig populære (45). Kapslene eller 
putene inneholder finmalt kaffe som er 
pakket inn i plast, aluminium eller et 
papirfilter. Varmt vann pumpes så 
gjennom kaffekapselen under trykk og ned 
i koppen. Siden forbruket av kapselkaffe er 
høyt, er det relevant å vite hvilken effekt 
det har på koles- terolet. Dette synes å 

være lite undersøkt, men Norsk kaffeinfor-
masjon har sammen med Universitetet i 
Oslo forsøkt å se nærmere på dette. 

- Vi er i siste fase av denne studien nå. 
Intensjonen er å ha en kaffe-helse dag 
når alle resultater er klare og analysert 
av ekspertene, forteller daglig leder i 
Norsk Kaffeinformasjon, Marit Lynes, i 
en e-post. 

Så vidt undertegnede vet, finnes det kun 
én artikkel om cafestol/kahweol i 

kapselkaffe i den vitenskapelige 
littera turen, publisert i et nederlandsk 
legetidsskrift (46). Forskerne fra Wagenin-
gen Universitet undersøkte innholdet i 
kaffe laget fra kaffeputer (“pods”), 
filterkaffe og kokekaffe ved hjelp av 
gasskromatografi. 

Analysene (Tabell 2) viste at cafestol- 
og kahweolinnholdet i de ulike 
kaffeputene var ubetydelig, og på 
samme nivå som i filterkaffe, til tross 
for at filteret i putene er mye tynnere 
enn vanlig kaffefilter. Kokekaffe hadde 

omtrent 100 ganger mer cafestol og 
kahweol. De konkluderte derfor 

med at kaffe fra slike puter 
sannsynligvis har en uvesentlig 
effekt på kolesterol nivåene til 
forbrukerne. 

Ifølge Nestlé inneholder deres 
Nescafé Dolce Gusto-kapsler 1-2 
prosent fettstoffer, noe som stemmer 
overens med den nederlandske 
undersøkelsen (47). 

Konklusjon
Kaffens effekter på helsen har alltid 
vært omstridt, men har i nyere tid 
kommet i positivt lys når det gjelder 
hjerte- og karsykdommer. De noe 
motstridende funnene skyldes trolig at 
type kaffe og tilberedningsmetode 
spiller en betydelig rolle. Det ser særlig 
ut til å være fornuftig unngå ufiltrert 
kaffe. Trenden med presskannekaffe 
kan gi grunn til bekymring.

Kaffetype Diterpener, mg/l (95 % konfidensintervall)
cafestol kahweol

Kaffeputer (n = 5) 0,76 (0,69 – 0,82) 0,85 (0,77 – 0,94)
Filterkaffe (n = 4) 0,76 (0,63 – 0,88) 0,81 (0,63 – 0,99)
Kokekaffe (n = 4) 72,5 (48,5 – 96,4) 71,5 (45,0 – 98,1)

Tabell 2. Cafestol og kahweol i kaffe fra kaffeputer, filterkaffe og kokekaffe.   
Fra Boekschoten et al., 2006

Figur 3: Kaffepute av typen Senseo.  
Foto: Wikimedia Commons.

Figur 4. Kaffe har både positive og negative effekter. Oppslag i Dagbladet fra to dager i 
august 2013. 
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Enkelte komponenter i kaffe kan isolert 
sett ha negative effekter, men det finnes 
lite epidemiologisk grunnlag for å si at 
kaffe som sådan er skadelig. Dagens 
kunnskapsgrunnlag kan riktignok ikke 
generaliseres til alle mennesker, 
ettersom mesteparten av forskningen er 
utført på friske. Kaffe er et komplekst 
produkt og har mange sider – «het som 
helvete, svart som djevelen, ren som en 
engel og søt som kjærlighet», som 
hertugen av Talleyrand (1754-1838) sa. 

Derfor er det heller ikke uventet at 
kaffe kan ha uensartede virkninger på 
ulike tilstander. 

Riksen og medarbeidere hevder at kaffe 
kan utløse hjerteinfarkt og øke infarkt-
størrelsen hos enkelte pasientgrupper, 
men at det ikke fremmer aterosklerose i 
den generelle befolkningen (26). De 
mener at kaffe, på grunn av koffeininn-
holdet, kan ha ugunstige akutte effekter 
på hjertet – blant annet forbigående økt 

blodtrykk, årestivhet og redusert 
vasodilatasjon. Samtidig erkjenner de at 
det ikke er vist negative helseeffekter på 
lang sikt. Nøyaktig hvem som er mer 
eller mindre sårbare for disse akutte 
effektene er lite kjent, og et spørsmål det 
kan være verdt å forske mer på. 

Mulige interessekonflikter: Denne 
artikkelen produsert ved hjelp av en god 
del Nescafé Gull …

1)  Butt, S. M. & Sultan, M. T. Coffee and its Consumption: Benefits and Risks. 
Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2011;51(4):363-73.

2)  Hermansen, K. et al. Kaffe, sundhed og sygdom. 2012. København: 
Vidensråd for forebyggelse. www.vidensraad.dk. 

3)  Kawachi, I., Colditz, G. A. & Stone, C. B. Does coffee drinking increase the 
risk of coronary heart disease? Results from a meta-analysis. British Heart 
Journal. 1994;72(3):269-75.

6)  Ding, M. et al. Long-Term Coffee Consumption and Risk of Cardiovascular 
Disease: A Systematic Review and a Dose-Response Meta-Analysis of 
Prospective Cohort Studies. Circulation. 2013. Forhåndspublisert på nett 7. 
november. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.00592. 

7)  Liu, J. et al. Association of coffee consumption with all-cause and 
cardiovascular disease mortality. Mayo Clinic Proceedings. 
2013;88(10):1066-74. DOI: 10.1016/j.mayocp.2013.06.020. 

8)  Bonita, J. S. et al. Coffee and cardiovascular disease: In vitro, cellular, 
animal, and human studies. Pharmacological Research. 2007;55(3):187-
198.

10)  Gavrieli, A. et al. Caffeinated coffee does not acutely affect energy intake, 
appetite, or inflammation but prevents serum cortisol concentrations from 
falling in healthy men. Journal of Nutrition. 2011;141(4):703-7. DOI: 
10.3945/jn.110.137323.

15)  Andersen, L. F. Consumption of coffee is associated with reduced risk of 
death attributed to inflammatory and cardiovascular diseases in the Iowa 
Women’s Health Study. American Journal of Clinical Nutrition. 
2006;83(5):1039-46.

16)  Chelsky, L. B. et al. Caffeine and ventricular arrhythmias. An electrophy-
siological approach. JAMA. 1990;264(17):2236-40. 

19)  Conen, D. et al. Caffeine consumption and incident atrial fibrillation in 
women. American Journal of Clinical Nutrition. 2010. 92(3):509-14.  

20)  Wilhelmsen, L., Rosengren, A. & Lappas, G. Hospitalizations for atrial 
fibrillation in the general male population: morbidity and risk factors. 
Journal of Internal Medicine. 2001;250(5):382-9.

21)  Klatsky, A. L. Coffee, Caffeine, and Risk of Hospitalization for Arrhythmias. 
The Permanente Journal. 2011;15(3):19-25. 

22)  Seifert, S. M. Health Effects of Energy Drinks on Children, Adolescents, 
and Young Adults. Pediatrics. 2011;127(3):511-28.

23)  Zhang, Z. et al. Habitual coffee consumption and risk of hypertension: a 
systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. 
American Journal of Clinical Nutrition. 2011;93(6):1212-19. 

24)  Noordzij, M. et al. Blood pressure response to chronic intake of coffee and 
caffeine: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of 
Hypertension. 2005;23(5):921-8. 

25)  Mesas, A. E. et al. The effect of coffee on blood pressure and cardiovascular 
disease in hypertensive individuals: a systematic review and meta-analy-
sis. American Journal of Clinical Nutrition. 2011;94(4):1113-26.

26)  Riksen, N. P., Rongen, G. A. & Smits, P. Acute and long-term cardiovas-
cular effects of coffee: Implications for coronary heart disease. Pharmaco-
logy & Therapeutics. 2009;121(2):185-91.

28)  Yukawa, G. S. et al. Effects of coffee consumption on oxidative susceptibi-
lity of low-density lipoproteins and serum lipid levels in humans. 
Biokhymiya. 2004;69(1):70-4.

29)  Bloomer, R. J., Trepanowski, J. F. & Farney, T. M. Influence of Acute Coffee 
Consumption on Postprandial Oxidative Stress. Nutrition and Metabolic 
Insights. 2013;6:35-42. DOI: 10.4137/NMI.S12215. 

30)  Thelle, D. S., Arnesen, E. & Førde, O. H. The Tromsø Heart Study — Does 
Coffee Raise Serum Cholesterol? New England Journal of Medicine. 
1983;308:1454-7.

31)  Carson, C. A. et al. Coffee consumption: relationship to blood lipids in 
middle-aged women. International Journal of Epidemiology. 
1994;23(3):537-7. 

32)  Førde, O. H. The Tromsø heart study: coffee consumption and serum lipid 
concentrations in men with hypercholesterolaemia: an randomised 
intervention study. British Medical Journal. 23;290(6472):893-5. 

33)  Heckers, H., Göbel, U. & Kleppel, U. End of the coffee mystery: diterpene 
alcohols raise serum low-density lipoprotein cholesterol and triglyceride 
levels. Journal of Internal Medicine. 1994;235(2):192-3.

34)  Urgert, R. & Katan, M. B. The cholesterol-raising factor from coffee beans. 
Annual Review of Nutrition. 1997;17:305-24. 

35)  Weggemans, R. M. et al. Differences between men and women in the 
response of serum cholesterol to dietary changes. European Journal of 
Clinical Investigation. 1999;29(10):827-34. 

36)  Zhang, C., Linforth, R. & Fisk, I. D. Cafestol extraction yield from different 
coffee brew mechanisms. Food Research International. 2012;49(1):27-31. 

37)  IARC. Coffee, Tea, Mate, Methylxanthines and Methylglyoxal. IARC 
Monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans. 1991;51.

41)  Jee, S. H. et al. Coffee Consumption and Serum Lipids: A Meta-Analysis of 
Randomized Controlled Clinical Trials. American Journal of Epidemiology. 
2001;153(4):353-62.

42)  Boekschoten, M. V. et al. Reproducibility of the serum lipid response to 
coffee oil in healthy volunteers. Nutrition Journal. 2003;2:8. DOI: 
10.1186/1475-2891-2-8. 

43)  Strandhagen, E. & Thelle, D. S. Filtered coffee raises serum cholesterol: 
results from a controlled study. European Journal of Clinical Nutrition. 
2003;57(9):1164-8.

44)  Christensen, B. Abstention from filtered coffee reduces the concentrations 
of plasma homocysteine and serum cholesterol—a randomized controlled 
trial. American Journal of Clinical Nutrition. 2001;74(3):302-7.

45)  Ottesen, G. Kapselgull for kaffetrakteren. Dagens Næringsliv. 
06.11.2012:36. 

46)  Boekschoten, M. V. et al. Verwaarloosbare hoeveelheden cholesterolverho-
gende diterpenen in koffie gezet met de koffiepadzetmethode bij 
vergelijking met ongefilterde kookkoffie [artikkel på nederlandsk]. 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 2006;150:2873-5.

47)  Persen, K. Professor advarer mot helsefarlig kaffetrend. TV2.no. 
03.01.2013. http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/professor-adva-
rer-mot-helsefarlig-kaffetrend-3956141.html. 

REFERANSELISTE Se fullstendig referanseliste på ntfe.no

1 0   0 4 / 1 3  Ernæring

HELSEEFFEKTER AV KAFFE


