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Raport z sympozjum
Kawa a cukrzyca typu 2:
Przegląd najnowszych badań

Przedmowa
Cukrzyca typu 2 stanowi poważny i stale powiększający się problem zdrowotny w całej
Europie. Rosną również koszty leczenia cukrzycy oraz powikłań związanych z tą chorobą.
Z tego względu ważne jest, aby zbadać i określić czynniki, które mogą mieć efekt ochronny
– a tym samym mogą redukować ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.
 ybitni eksperci w dziedzinie cukrzycy zebrali się na dorocznej konferencji Europejskiego
W
Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) w Berlinie, w październiku 2018 roku, aby
omówić najnowsze badania dotyczące etiologii, profilaktyki, leczenia i opieki medycznej w
cukrzycy. Instytut Informacji Naukowej o Kawie (ISIC), organizacja non‑profit zajmująca się
analizą oraz rozpowszechnianiem danych naukowych związanych z kawą i zdrowiem, był
gospodarzem Sympozjum Satelitarnego zatytułowanego „Kawa a cukrzyca typu 2”, podczas
którego czołowi badacze w tej dziedzinie przedstawili najnowsze badania.
 rofesor nadzwyczajny Mattias Carlström omówił szczegółowe wyniki przeprowadzonej
P
metaanalizy związku pomiędzy cukrzycą typu 2 a spożywaniem kawy. Natomiast Profesor
Kjeld Hermansen dokonał przeglądu potencjalnych mechanizmów z tym związanych.
Sympozjum to było wyjątkową okazją do omówienia najnowszych badań, które wykazały
związek pomiędzy umiarkowanym spożyciem kawy a zmniejszonym ryzykiem rozwoju
cukrzycy typu 2. Niniejszy raport zawiera szczegółowe informacje na temat badań
przedstawionych podczas Sympozjum, jak też pytań zadawanych przez delegatów oraz
przeprowadzonej dyskusji.
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Kawa a cukrzyca typu 2:
Przegląd najnowszych badań

Podsumowanie informacji
Cukrzyca typu 2 stanowi coraz większy problem w całej Europie z uwagi na związane
z tą chorobą problemy zdrowotne oraz koszty. Zainteresowanie budzą strategie redukowania
ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2, a w szczególności inicjatywy dotyczące stylu życia,
które mogą pomóc ludziom w odpowiednim dostosowaniu diety i aktywności fizycznej1.
Przeprowadzone metaanalizy wykazały, że umiarkowane spożycie kawy wiąże się
ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2, a mianowicie wypijanie 3–4 filiżanek
dziennie jest związane z około 25% zmniejszeniem ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2
w porównaniu z niespożywaniem kawy bądź piciem mniej niż 2 filiżanek dziennie2–9.
Umiarkowane spożycie kawy definiuje się jako 3–5 filiżanek dziennie, zgodnie z „Opinią naukową
w sprawie bezpieczeństwa kofeiny” Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)10.
Dokładne mechanizmy tego efektu są niejasne, jednak badacze wskazywali na potencjalne
role związków występujących w kawie, w tym kofeiny, trygoneliny, kafestolu, kwasu kawowego
i kwasu chlorogenowego. Sugeruje się, że istotne może być występujące w napojach
kawowych11–20 połączenie tych związków, gdyż zaobserwowano, że same wymienione składniki
nie były w stanie całkowicie zastąpić działania kawy.
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Wprowadzenie – cukrzyca
typu 2 w Europie
Cukrzyca typu 2 stanowi poważny problem zdrowotny w całej
Europie. Międzynarodowa Federacja Cukrzycy (International
Diabetes Federation) w 8. edycji Atlasu Cukrzycy ujawniła,
że obecnie w Europie żyje około 58 milionów ludzi z cukrzycą
typu 2, a kolejnych 36 milionów może być narażonych
na rozwój tej choroby1. Cukrzyca typu 2 jest silnie powiązana
z nadwagą i otyłością i jest uważana za chorobę, której
można zapobiec dzięki wprowadzeniu modyfikacji stylu życia
zapobiegających przyrostowi masy ciała poprzez odpowiednią
dietę i aktywność fizyczną1.

Raport z sympozjum
Kawa a cukrzyca typu 2:
Przegląd najnowszych badań

„Badania sugerują,
że umiarkowane spożycie kawy
wiąże się z mniejszym ryzykiem
zachorowania na cukrzycę
typu 2 w porównaniu
z niespożywaniem
kawy lub piciem mniej
niż 2 filiżanek dziennie.
Związek taki występuje
zarówno w przypadku kawy
zawierającej kofeinę, jak i kawy
2–9
bezkofeinowej ”.

Cukrzyca typu 2
a spożycie kawy
Opublikowano szereg metaanaliz dotyczących związku
pomiędzy cukrzycą typu 2 a spożyciem kawy. Badania
te sugerują, że umiarkowane spożycie kawy wiąże się
z mniejszym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2
w porównaniu z niespożywaniem kawy lub piciem mniej
niż 2 filiżanek dziennie. Związek taki zaobserwowano
zarówno w przypadku kawy zawierającej kofeinę, jak i kawy
bezkofeinowej2–9.
Profesor nadzwyczajny Carlström przedstawił swoją
metaanalizę opublikowaną w 2018 roku, zatytułowaną
„Spożycie kawy a zmniejszone ryzyko rozwoju cukrzycy
typu 2”; metaanaliza ta objęła 30 prospektywnych badań,
w których wzięło udział łącznie 1 185 210 uczestników9.
Wyniki sugerują, że połączone względne ryzyko zachorowania
na cukrzycę typu 2, obliczone przez porównanie osób
spożywających największą ilość kawy (mediana: 5 filiżanek
kawy dziennie) z osobami spożywającymi najmniejszą ilość
tego napoju (mediana: 0 filiżanek kawy dziennie) wynosi 0,71;
innymi słowy, ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 wśród
osób spożywających najwięcej kawy jest o 29% mniejsze niż
w grupie osób spożywających najmniej tego napoju9.
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“W metaanalizie profesora
nadzwyczajnego Carlströma,
opublikowanej w 2018 r., w grupie
osób spożywających największe
ilości kawy ryzyko zachorowania
na cukrzycę typu 2 było o 29%
niższe w porównaniu z grupą osób
spożywających najmniejsze ilości
9
tego napoju ”.

4

kawa

Raport z sympozjum
Kawa a cukrzyca typu 2:
Przegląd najnowszych badań

zdrowie

Metaanaliza ta odzwierciedla dane uzyskane we wcześniejszych badaniach, które sugerowały,
że wypijanie 3–4 filiżanek kawy na dobę jest związane z mniejszym o około 25% ryzykiem rozwoju
cukrzycy typu 2 w porównaniu z niespożywaniem kawy lub piciem mniej niż 2 filiżanek3,8.
Profesor nadzwyczajny Carlström omówił również wyniki analizy zależności odpowiedzi
od dawki, która sugerowała 6% redukcję ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 na każdą
dodatkową filiżankę spożywanej kawy. Doszedł on do wniosku, że związek pomiędzy
konsumpcją kawy a ryzykiem cukrzycy typu 2 wydaje się być liniowy – przynajmniej
do ilości około 8–10 filiżanek kawy dziennie; zaznaczył jednak, że dane dotyczące wpływu
spożywania bardzo dużej ilości kawy (>8–10 filiżanek dziennie) na ryzyko cukrzycy typu 2
są ograniczone9. Należy zauważyć, że umiarkowane spożycie kawy zazwyczaj definiuje się
jako 3–5 filiżanek dziennie, zgodnie z opinią Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie bezpieczeństwa kofeiny10.

PORÓWNANIA

PORÓWNANIE KATEGORII
NAJWYŻSZEJ Z NAJNIŻSZĄ

DAWKA-ODPOWIEDŹ
(NA 1 FILIŻANKĘ/DOBĘ)

RR (95% CI)

WARTOŚĆ P

RR (95% CI)

WARTOŚĆ P

Mężczyźni

0,76 (0,67–0,85)

0,01

0,94 (0,92–0,96)

0,73

Kobiety

0,68 (0,62–0,75)

0,02

0,92 (0,90–0,94)

<0,001

Obie płcie

0,71 (0,61–0,82)

0,003

0,96 (0,95–0,97)

0,04

PŁEĆ

Wartość P dla różnicy
(mężczyźni vs. kobiety)

0,18

0,03

Odwrotną zależność pomiędzy
spożyciem kawy a cukrzycą typu 2
wykazano zarówno u mężczyzn, jak
i u kobiet, i choć nie wystąpiły wyraźne
różnice pomiędzy płciami, to jednak
efekt ten był nieco większy u kobiet9.

Ryzyko względne
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Filiżanki kawy na dobę

Profesor Carlström dokonał również przeglądu danych z różnych kontynentów, a jego metaanaliza
wykazująca odwrotną zależność pomiędzy konsumpcją kawy a cukrzycą typu 2 była spójna
w europejskich, amerykańskich i azjatyckich zbiorach danych9.
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Rodzaje napojów kawowych
Omawiając przedstawione badania, delegaci kwestionowali wpływ różnych rodzajów
napojów kawowych. W całej Europie zwyczaje związane z kawą są bardzo zróżnicowane:
w niektórych krajach popularne są kawy w stylu espresso, podczas gdy w innych preferowane
są bardziej rozcieńczone rodzaje kawy z dodatkami takimi jak mleko. Prelegenci potwierdzili,
że choć brakuje szczegółowych badań dotyczących różnych rodzajów napojów kawowych,
to jednak związek pomiędzy spożywaniem kawy a zmniejszonym ryzykiem cukrzycy typu 2
najprawdopodobniej jest związany z samą kawą. Obaj prelegenci zaznaczyli, że dodatki takie
jak cukier i syropy mogą nie być zalecane.

Potencjalne mechanizmy
Choć przeprowadzone do tej pory metaanalizy konsekwentnie sugerowały, że ryzyko cukrzycy
typu 2 jest odwrotnie skorelowane ze spożyciem kawy, to jednak potencjalne mechanizmy
odpowiedzialne za ten efekt są mniej wyraźne.
Profesor Hermansen przedstawił podsumowanie badania, które przeprowadzono w celu
zidentyfikowania i zrozumienia potencjalnych mechanizmów, sugerując, że może to być kilka
szlaków – w tym efekt antyoksydacyjny, efekt przeciwzapalny, efekty termogeniczne lub
modulowanie różnorodności mikrobiologicznej.
Zwrócił on uwagę na szereg potencjalnie istotnych klinicznie związków obecnych w kawie.
Są to między innymi:

Kofeina
Kwasy hydroksycynamonowe,
zwłaszcza kwas chlorogenowy
Trygonelina
Diterpeny, np. kafestol
i kahweol
Kwas kawowy
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Kofeina
Kofeina jest substancją pobudzającą ośrodkowy układ nerwowy; naukowcy zbadali, czy jest
ona w stanie zmniejszać insulinowrażliwość w organizmie11,12.
Badania sugerują, że spożycie dużej ilości kofeiny może zmniejszać insulinowrażliwość
u zdrowych osób dorosłych, co potwierdza sugestię, że odwrotnej zależności pomiędzy
spożywaniem kawy a zachorowalnością na cukrzycę nie należy przypisywać kofeinie.
Metaanalizy sugerują także, że zarówno kawa zawierająca kofeinę, jak i bezkofeinowa
są związane z obniżonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 23,8, co zaobserwował również
profesor Carlström9, oświadczając, że kofeina nie wyjaśnia tego efektu.
Porównując kategorie spożycia największych oraz najmniejszych ilości kawy, zaobserwowano,
że picie kawy zawierającej kofeinę było związane z redukcją ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2
o 27%, a kawy bezkofeinowej – o 20%9. Zależność ta była liniowa – innymi słowy, ryzyko
zmniejszało się wraz z każdą dodatkową filiżanką kawy. Profesor Carlström podkreślił, że ryzyko
wystąpienia cukrzycy typu 2 zmniejszało się o odpowiednio 7% i 6% na każdą kolejną filiżankę
kawy zawierającej kofeinę lub bezkofeinowej9. Biorąc pod uwagę, że zarówno kawa zawierająca
kofeinę, jak i bezkofeinowa są związane ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2,
jest mało prawdopodobne, aby potencjalny mechanizm był związany tylko z kofeiną.
Podniesiono kwestię dopuszczalnego poziomu spożycia kawy, a prelegenci potwierdzili,
że zalecane jest umiarkowane spożycie tego napoju, wynoszące około 3–5 filiżanek dziennie.
Zgodnie z opinią naukową w sprawie bezpieczeństwa kofeiny Europejskiego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), spożycie kofeiny ze wszystkich źródeł do 400 mg
na dobę oraz pojedyncze dawki 200 mg nie stwarzają obaw dotyczących bezpieczeństwa
u osób dorosłych w populacji ogólnej10. Kobiety w ciąży powinny ograniczyć spożycie kofeiny
ze wszystkich źródeł do 200 mg na dobę10. Typowa filiżanka kawy zawiera 75 mg kofeiny.

„Metaanalizy sugerują, że zarówno
kawa zawierająca kofeinę, jak
i bezkofeinowa są związane
z obniżonym ryzykiem
3,8
wystąpienia cukrzycy typu 2 ,
co zaobserwował również profesor
9
Carlström , oświadczając, że samo
działanie kofeiny nie wyjaśnia
tego efektu”.
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Inne składniki kawy
Profesor Hermansen zwrócił uwagę na składniki kawy takie
jak kwas chlorogenowy (CGA) i trygonelina – badania sugerują,
że indywidualne podawanie tych substancji może istotnie
redukować wczesne reakcje na glukozę i insulinę, lecz nie
ogólną odpowiedź w dłuższym okresie13. Skomentował,
że trudno jest zidentyfikować potencjalną rolę zarówno w
przypadku CGA, jak i trygoneliny, gdy substancje te są podawane
indywidualnie13. W przeglądzie literatury z 2017 r. postuluje się,
że kwas chlorogenowy może mieć istotny wpływ na regulację
metabolizmu glukozy, a co za tym idzie – na związane z nią
zaburzenia, w tym cukrzycę14.
Profesor Hermansen szczegółowo omówił dalsze prace nad
poszczególnymi składnikami kawy, dochodząc do wniosku,
że związki w niej zawarte, gdy są ekstrahowane i podawane
indywidualnie, nie wydają się wykazywać wszystkich pozytywnych
efektów obserwowanych w przypadku spożywania samej kawy15.

„Kawa może również częściowo
hamować hiperglikemię
poposiłkową, co z kolei
pomaga zmniejszyć ryzyko
19
wystąpienia cukrzycy typu 2 ”.

Profesor Hermansen zasugerował, że ważne może być połączenie związków obecnych w tym
napoju, w tym kwasu chlorogenowego, trygoneliny, kafestolu i kwasu kawowego, w postaci
występującej w samej kawie, a nie w formie wyekstrahowanej. Badania rzeczywiście sugerują,
że substancje te mogą redukować objawy zespołu metabolicznego16. Podkreślił on również
potencjalną rolę kafestolu, ponieważ badania wskazują, że związek ten może zwiększać poziom
insuliny i poprawiać wychwyt glukozy w mięśniach16–18.
Kawa może również częściowo hamować hiperglikemię poposiłkową, co z kolei pomaga
zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 219. Przekrojowe badania prowadzone w wielu
grupach etnicznych osób dorosłych bez cukrzycy sugerują, że działanie kawy zawierającej
kofeinę jest dodatnio skorelowane z wrażliwością na insulinę, podczas gdy kawa bezkofeinowa
poprawia funkcję komórek beta trzustki20.
Podniesiono kwestię wpływu lipidów zawartych w kawie niefiltrowanej i profesor Hermansen
skomentował, że badania wskazują, iż kawa niefiltrowana i kawa gotowana – napoje popularne
w krajach skandynawskich – mogą powodować niewielki wzrost poziomu cholesterolu LDL.
Zauważył on jednak, że efekt ten jest niewielki i prawdopodobnie ma jedynie nieznaczny wpływ
na ogólny poziom cholesterolu21,22.
Obecnie trudno jest wyjaśnić dokładny mechanizm leżący u podstaw związku między
spożywaniem kawy a zmniejszonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2, pomimo faktu,
iż dane dotyczące tej kwestii są przekonujące. Profesor Hermansen zakończył swoją prezentację
sugestią, że identyfikacja i dokładniejsze wyjaśnienie tych zależności wymagają przeprowadzenia
trwających dłużej badań z udziałem ludzi.

Europejskie Towarzystwo Badań nad
www.coffeeandhealth.org
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Europejskie Towarzystwo Badań
nad Cukrzycą
Doroczna konferencja Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD) stanowi
międzynarodowe forum, na którym czołowi eksperci mogą przedstawiać swoje badania oraz
dzielić się wiedzą.
Podczas konferencji w dniu 3 października 2018 r. instytut ISIC był gospodarzem sympozjum
zatytułowanego „Kawa a cukrzyca typu 2: Przegląd najnowszych badań” z udziałem ekspertów
zajmujących się tą dziedziną wiedzy.
Dwaj renomowani prelegenci przedstawili badania dotyczące spożywania kawy i cukrzycy
typu 2, omawiając dane z metaanaliz oraz prace naukowe dotyczące potencjalnych
mechanizmów.
Profesor nadzwyczajny Mattias Carlström,
Zakład Fizjologii i Farmakologii,
Instytut Karolinska, Szwecja.

www.coffeeandhealth.org

Profesor Kjeld Hermansen, Klinika
Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych,
Szpital Uniwersytecki w Aarhus, Dania.
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Informacje o ISIC
Instytut Informacji Naukowej o Kawie (ISIC) jest
organizacją non‑profit założoną w 1990 roku i zajmującą
się analizą oraz rozpowszechnianiem danych naukowych
związanych z kawą i zdrowiem. Od 2003 roku ISIC
wspiera również ogólnoeuropejski program edukacyjny,
współpracując z krajowymi stowarzyszeniami kawy
w dziewięciu krajach w celu przekazywania aktualnej
wiedzy naukowej na temat kawy i zdrowia pracownikom
służby zdrowia.
Działalność ISIC dotyczy przede wszystkim:
îî badania zagadnień naukowych związanych

z kawą i zdrowiem

îî wspierania niezależnych badań naukowych

dotyczących kawy i zdrowia

îî aktywnego rozpowszechniania zrównoważonych

badań naukowych i wiedzy
naukowej na temat kawy i zdrowia wśród szerokiego
grona zainteresowanych stron

ISIC szanuje etykę badań naukowych we wszystkich
swoich działaniach. Komunikaty ISIC opierają się
na solidnych podstawach naukowych oraz na badaniach
publikowanych w recenzowanych czasopismach
naukowych, jak też innych publikacjach.

îî gromadzenia i oceny badań oraz informacji

naukowych dotyczących kawy i zdrowia

Informacje o stronie coffeeandhealth.org
Strona internetowa www.coffeeandhealth.org stanowi zasób materiałów naukowych opracowany dla personelu
służby zdrowia oraz innych profesjonalnych odbiorców zawierający najnowsze informacje i badania dotyczące
kawy, kofeiny i zdrowia.
Zapraszamy do obserwowania nas na Twitterze: @coffeeandhealth
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kawa

zdrowie

Raport z sympozjum
Kawa a cukrzyca typu 2:
Przegląd najnowszych badań
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