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Swoją nazwę kawa wzięła od arabskiego słowa „gahwah” 
lub tureckiego „kahweh”, co znaczy „usuwający zmęcze-
nie” lub „siła podnosząca”. Kawa jest drugim, po ropie naf-
towej, towarem handlowym świata, a najdroższa z kaw to 
„Kopi Luwak”. Jej ziarna wydobywane są z odchodów łasku-
nów, a za 1 kg tych ziaren zapłacić trzeba ok. 2500 zł. Naj-
większym dostawcą kawy jest Brazylia (2,8 mln ton/rok). 
Na świecie pochłania się prawie 400 miliardów filiżanek kawy 
rocznie. Najwięcej kawy piją Finowie – 13 kg/osobę/rok. 
Konsumpcja kawy w Polsce wzrosła o 80% w ciągu ostat-
nich 10 lat (3,4 kg/osobę/rok).

Jest wiele legend nt. początków tradycji spożywania kawy. 
Jedną z nich jest etiopska opowieść o pastuchu Kaldim. 
Zauważył on, że kozy, które zjadają liście i owoce drzewek 
kawowych są bardziej ożywione i nie śpią w nocy. Posta-
nowił sam ich spróbować a po spożyciu czuł się pobudzony 
i pełen energii. Podzielił się swoim odkryciem z mnichami, 
wśród których napój z ziaren stał się popularny, gdy oka-
zało się, że umożliwia im długie nocne czuwanie na modli-
twach.

Działanie pobudzające kawy zaczyna się ok. 10 min 
od spożycia, po kilkunastu minutach stężenie kofe-
iny we krwi osiąga połowę maksymalnego stężenia, 
a najwyższy jej poziom notuje się po 45 min. Efekt 
działania utrzymuje się 3-5 godz. Warto wspomnieć, iż do-
danie mleka spowalnia wchłanianie kofeiny, a krytyczne 
stężenie kofeiny w organizmie osiąga się dopiero po wypi-
ciu 100 filiżanek kawy. Zawartość kofeiny różni się w za-
leżności od gatunku kawy (robusta ma więcej kofeiny niż 
arabika) oraz stopnia palenia (jasna ma więcej kofeiny niż 
mocno palona).

Ludzie od dawna zastanawiali się jaki jest rzeczywisty 
wpływ kawy na zdrowie. Szwedzki król Gustaw III był tak 
przekonany o szkodliwości picia kawy, że postanowił po-
dobno przeprowadzić pewien eksperyment. Dwóm bliźnia-
kom jednojajowym oskarżonym o morderstwo i skazanym 
na śmierć, złagodził wyrok do dożywotniego więzienia, pod 
warunkiem, że jeden będzie pił dużą porcję kawy trzy razy 
dziennie, a drugi taką samą porcję herbaty. Bliźniak pijący 
herbatę zmarł pierwszy, w wieku 83 lat, a król został za-

mordowany na długo przed zakończeniem eksperymentu 
w czasie balu maskowego w 1792 r. w wieku 45 lat i stał 
się bohaterem opery Verdiego.

A co na ten temat mówią wyniki badań zgodne z medy-
cyną opartą na faktach? Jedna z najnowszych meta-ana-
liz, uwzględniająca dane z 40 badań obejmujących łącz-
nie 3 852 651 badanych, wykazała nieliniową odwrotną 
zależność pomiędzy spożyciem kawy, a śmiertelnością 
ogólną, śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych, 
nowotworów, chorób układu oddechowego i cukrzycy. 
Najniższe ryzyko względne obserwowano przy spożyciu  
3,5 filiżanki/dzień dla śmiertelności ogólnej (RR 0,85, 
95% CI 0,82-0,89), 2,5 filiżanki/dzień dla śmiertelności  
sercowo-naczyniowej (RR 0,83, 95% CI 0,80-0,87)  
i 2 filiżanek/dzień dla śmiertelności z powodu nowotwo-
rów (RR 0,96, 95% CI 0,94-0,99). Ta zależność była na-
dal obserwowana po uwzględnieniu wpływu wieku, masy 
ciała, spożycia alkoholu, palenia papierosów i zawartości 
kofeiny w kawie. Autorzy konkludują, iż umiarkowane spo-
życie kawy (2-4 filiżanki/dzień) związane było z redukcją 
śmiertelności zarówno ogólnej jak i związanej z poszcze-
gólnymi schorzeniami w porównaniu do osób niespożywa-
jących kawy. Wyniki te są zgodne z kolejną meta-analizą 
z 2019 r. Li i wsp., gdzie wykazano, iż spożywanie 3 fi-
liżanek kawy dziennie pozwala zredukować śmiertelność 
o 13%, a korzystny efekt obserwowano zarówno dla kawy
kofeinowej jak i bezkofeinowej. Wreszcie najnowsza meta-
-analiza Di Maso i wsp. z 2021r. oparta o analizę 26 badań
i 3 713 932 badanych wykazała, iż picie kawy redukuje
istotnie ryzyko wielu chorób (na poziomie 8-15%), a co
ciekawe – zależność przedstawia się liniowo (im większe
spożycie, tym większa redukcja ryzyka) dla chorób takich
jak cukrzyca typu 2, rak endometrium, czerniak złośliwy
oraz rak skóry inny niż czerniak.

Mechanizm korzystnego wpływu kawy na zdrowie 
pozostaje nie do końca wyjaśniony, ale jednym z po-
stulowanych mechanizmów jest ten związany z me-
tabolizmem hormonów tarczycy. Wykazano bowiem 
silną zależność pomiędzy stężeniem 3,5-dijodo-L-tyroni-
ny (3,5-T2) a stężeniem metabolitów kawy (obiektywny 



wykładnik jej spożycia). 3,5-T2 jest metabolitem hormo-
nów tarczycy, który w badaniach eksperymentalnych na 
zwierzętach wykazywał działanie prewencyjne w odniesie-
niu do rozwoju insulinooporności i otyłości oraz odwracał 
stłuszczenie wątroby, nie indukując jednocześnie objawów 
tyreotoksykozy i pozostając bez wpływu na oś podwzgó-
rze-przysadka-tarczyca (PPT). Postuluje się, iż spożycie 
kawy stymuluje wewnątrzkomórkową produkcję i akumu-
lację 3,5-T2.

Kawa może zawierać nawet > 1000 substancji po-
tencjalnie biologicznie aktywnych (nutraceutyków). 
Nutraceutyki są stosowane w celu uzupełnienia diety 
o substancje pochodzenia naturalnego, które występują 
normalnie w żywności, aczkolwiek w ograniczonych ilo-
ściach, a które wykazują właściwości sprzyjające zachowa-
niu zdrowia i podtrzymaniu prawidłowego funkcjonowania 
organizmu. Do najlepiej przebadanych należy kofeina, ale 
wśród nich wymienia się m. in. alkohole diterpenowe czy 
kwas chlorogenowy. Oddziaływanie kofeiny na wydzielanie 
hormonów tarczycy następuje na wielu poziomach osi PPT. 
W badaniach eksperymentalnych na zwierzętach po poda-
niu kofeiny obserwuje się krótkotrwałe niewielkie zmiany 
w stężeniach TSH i hormonów tarczycy. W badaniach u lu-
dzi przyjęcie pojedynczej dawki kofeiny nie wpływa jednak 
istotnie na stężenie TSH i T3 u osób pijących 1-3 filiżanki 
kawy dziennie (zjawisko adaptacji?).

Kontrowersje wzbudza zagadnienie wpływu spożywania 
kawy na ryzyko raka tarczycy. Już w latach 80-tych poja-
wiły się doniesienia, które wskazywały na negatywną ko-
relację pomiędzy występowaniem łagodnych i złośliwych 
zmian w tarczycy a konsumpcją kawy, nawet po uwzględ-
nieniu innych czynników modyfikujących. Postulowany 
mechanizm protekcyjny to efekt stymulujący kofeiny na 
wewnątrzkomórkową produkcję cyklicznego AMP, który 
oddziałuje hamująco na podziały komórkowe. Najnow-
sze badania i meta-analizy wykazują, iż picie kawy 
z pewnością nie zwiększa ryzyka raka tarczycy, 
a wiele badań pokazuje nawet, że może je istotnie 
redukować. W badaniu przeprowadzonym na populacji 
kobiet w Japonii wykazano, iż panie pijące kawę miały 
istotnie mniejsze ryzyko raka tarczycy, a najmniejsze było 
ono u kobiet, które piły kawę codziennie w porównaniu do 
tych, które spożywały ją czasami lub sporadycznie. Naj-
nowsze meta-analizy potwierdzają te obserwacje i wska-
zują na niższe ryzyko raka tarczycy u pacjentów pijących 
kawę [OR 0,88 (0,71-1,07)]. Wyniki potwierdzono w meta-
-analizie Shao i wsp. analizującej 10 badań i uwzględnia-
jącej dane 379 825 uczestników (u 1 254 zdiagnozowano 
raka tarczycy). Okazało się, iż picie kawy było czynnikiem 

ochronnym w odniesieniu do wystąpienia raka tarczycy, 
a ryzyko raka tarczycy zmniejszyło się o 5% na każdą wy-
pijaną filiżankę kawy dziennie.

Innym bardzo istotnym klinicznie zagadnieniem jest wpływ 
kawy na wchłanianie L-tyroksyny. 60-90% L-tyroksyny 
wchłania się w ciągu 3 godz. w jelicie czczym i krę-
tym. Najlepiej wchłania się ona na czczo, w środowi-
sku kwaśnym. Optymalne wchłanianie uzyskuje się 
biorąc lek 60 min przed śniadaniem (a co najmniej 
30 min). Przyjęcie tabletki jednocześnie ze śniada-
niem (w tym kawą) nawet o 50% obniża jej wchła-
nianie. Brak współpracy pacjenta w zakresie utrzymywa-
nia odpowiedniego odstępu pomiędzy przyjęciem tabletki 
a spożywaniem śniadania i piciem kawy może prowadzić 
do trudności w odpowiednim wyrównaniu hormonalnym. 
Choć pojawiają się doniesienia, że mniejszy wpływ kawa 
ma na wchłanianie L-tyroksyny w postaci nowych formuł 
(żelowej, płynnej), jednak są to prace na stosunkowo ma-
łych grupach a CHPL niezależnie od formy podawania, za-
leca aby całkowitą dawkę dobową L-tyroksyny najlepiej 
przyjmować w jednej dawce rano na pusty żołądek, co 
najmniej 0,5 h przed śniadaniem. Aby uniknąć istotnego 
wpływu kawy na wchłanianie L-tyroksyny, optymalnie na-
leżałoby zachować nawet > 60-minutowy odstęp pomię-
dzy przyjęciem preparatu a wypiciem kawy. 

Pojawiają się także doniesienia sugerujące, iż kawa 
może mieć korzystny wpływ na niwelowanie ob-
jawów towarzyszących niedoczynności tarczycy 
i chorobie Hashimoto. W badaniu Kalicanin i wsp. za-
obserwowano ujemną korelację pomiędzy przeciwciałami 
IgG dla antygenów kawy i herbaty a nasileniem objawów 
tej choroby, co sugeruje korzystny wpływ spożywania 
kawy i herbaty na symptomy choroby. W innym badaniu 
eksperymentalnym stwierdzono, że zielona kawa, której 
przypisuje się takie właściwości jak redukcja objawów 
zmęczenia, wspomaganie odchudzania, obniżanie chole-
sterolu, redukcja cellulitu, zawiera aktywatory tyreopero-
ksydazy oraz inhibitory lipoksygenazy, co może odpowia-
dać za prozdrowotne efekty u osób z chorobą Hashimoto.

Pewne kontrowersje wzbudza też spożywanie kawy 
przez pacjentów z nadczynnością tarczycy. Zarów-
no kawa jak i nadmiar hormonów tarczycy są wymieniane 
jako czynniki ryzyka osteoporozy. Najnowsze meta-analizy 
wskazują jednak, iż picie kawy związane jest nawet z niż-
szym ryzykiem osteoporozy u mężczyzn i kobiet w okresie 
premenopauzalnym, a w innym badaniu – umiarkowane 
spożycie kawy nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 
złamań biodra. Wykazano, iż nawet codzienne spożycie 
kawy obniża ryzyko złamań u mężczyzn, ale u kobiet je 



zwiększa. Dopiero picie ≥ 4 filiżanek kawy dziennie zwią-
zane jest ze zwiększonym ryzykiem złamań biodra u ko-
biet po menopauzie i to w tej grupie powinniśmy zachować 
szczególną ostrożność. Druga wątpliwość dotyczy wpływu 
kawy na ciśnienie tętnicze i ryzyko zaburzeń rytmu serca. 
Powszechnie uważa się, że picie kawy jest przeciwwska-
zane u osób z nadciśnieniem tętniczym i tachyarytmiami, 
przez co wydaje się ona niewskazana u pacjentów z nad-
czynnością tarczycy. Najnowsze prace wskazują jednak, 
iż picie większych ilości kawy (≥ 436 mg kofeiny dziennie) 
nie sprzyja występowaniu migotania przedsionków w po-
równaniu do osób spożywających niższe dawki kofeiny. 
Ponadto, spożycie kawy nie wiązało się ze zwiększonym 
ryzykiem arytmii komorowych ani podwyższonego ciśnie-
nia tętniczego. Co więcej, wykazano, iż picie > 2 filiżanek 
kawy dziennie zmniejsza nawet ryzyko nadciśnienia tętni-
czego.

Podsumowując, kawa zmniejsza śmiertelność i cho-
robowość w odniesieniu do wielu schorzeń, nie 
zwiększa (a wg wielu badań nawet zmniejsza) ry-
zyko raka tarczycy. Kawa nie wpływa bezpośrednio 
w istotny sposób na wydzielanie hormonów tarczy-
cy, za to istotnie zmniejsza wchłanianie L-tyrok-
syny. Kawa może korzystnie wpływać na objawy 
niedoczynności tarczycy, nie wpływając w istotny 
sposób na nasilenie objawów nadczynności tarczy-
cy.
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