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Резюме
Много хора мислят, че приемът на кафе причинява повишаване на артериалното налягане
и че редовната консумация повишава риска от поява на хипертония. Данните от кръстосани
проучвания показват обратна линейна или U-образна зависимост между редовната консумация
на кафе и артериалното налягане. По отношение на подлежащите биологични механизми повечето изследвания разглеждат хипертензивните ефекти само на кофеина. Кафето обаче съдържа и
много други вещества, като полифеноли, разтворими фибри и калий, които оказват благоприятен ефект върху сърдечно-съдовата система. Проспективни проучвания показват протективен
ефект на повишената консумация на кафе (4 и повече чашки кафе дневно) по отношение на хипертонията, предимно при жени. Рандомизирани, контролирани проучвания, предимно с кратка
продължителност, показаха, че приемът на кафе в количество около 5 чашки дневно предизвиква
слабо повишение на артериалното налягане в сравнение с лица, които не консумират кафе или
приемат кафе без кофеин. Въпреки че все още не е установен точният механизъм на зависимостта между консумацията на кафето и артериалното налягане, повечето данни показват, че регулярният прием на безкофеиново кафе не повишава риска от хипертония.
Ключови думи: кафе, артериална хипертония.
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Abstract
Many people think that the coffee consumption causes a blood pressure increase and that regular
consumption increases the risk of hypertension. Data from crossover studies show the opposite linear
or U-shaped relationship between regular coffee consumption and blood pressure levels. Most studies
only examine hypertensive effects of caffeine. However, coffee contains many other substances, such as
polyphenols, soluble fiber, and potassium, which have beneficial effects on the cardiovascular system.
Prospective studies have shown a protective effect of increased coffee consumption (4 or more cups of
coffee daily) for hypertension, especially in women. Randomized, controlled trials, mainly short terms
show that coffee intake of about 5 cups a day causes a slight increase in blood pressure compared with
individuals who do not drink coffee or take decaffeinated coffee. Although not yet identified the exact
mechanism of the relationship between coffee consumption and blood pressure, most evidence suggests
that regular intake of decaffeinated coffee does not increase the risk of hypertension.
Key words: coffee, hypertension.
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Хипертонията е важен рисов фактор за
развитието на инсулт, коронарна болест на
сърцето и застойна сърдечна недостатъчност. Редукцията на диастолното артериално налягане със само 5 mmHg може да доведе
до понижение на честотата на инсултите с
34% и на миокардните инфаркти с 21%. Много фактори на храненето и начина на живот
имат отношение към етиологията на хипертонията, сред които затлъстяването, липсата на физическа активност, повишената
консумация на сол и ниският прием на калий
са най-важните фактори в западните общества. Не е много ясно какъв е ефектът на
кафето върху артериалното налягане и дали
редовната консумация на кафе повлиява артериалното налягане и има отношение към общественото здраве. Краткосрочните, остри
ефекти на кафето или на кофеина върху артериалното налягане няма да бъдат обсъждани.
Описан е биологичният механизъм, по който
кафето повлиява артериалното налягане.
Обобщени са данните за ефекта на кафето
върху артериалното налягане от кръстосаните и проспективните кохорти и данните от
рандомиризирани, контролирани проучвания.
Под кафе се има предвид филтрирано кафе с
кофеин, освен ако е посочено друго.

Кафе и артериално налягане:
биологични механизми
Повечето данни посочват ролята на кофеина в съдържанието на кафето за повишението на артериалното налягане. Ефектите
на кафе, съдържащо и не съдържащо кофеин,
са изследвани в рандомизирано, двойно-сляпо,
кръстосано проучване при 45 лица, редовно
консумиращи кафе.36 Ежедневният прием на
5 чаши безкофеиново кафе за период от 6
седмици сигнификантно редуцира артериалното налягане – с 1.5 mmHg за систолното
и с 1.0 mmHg за диастолното, в сравнение с
приема на същото количество кафе с кофеин. Предполагат се няколко механизма, по
които кофеинът повишава артериалното
налягане – симпатикова активация, антагонизъм на аденозиновите рецептори, повишено освобождаване на норадреналин чрез
директни ефекти върху надбъбречната медула, бъбречни ефекти и активация на ренин-

ангиотензиновата система.20, 23 Група японски
изследователи демонстрираха подобрение на
ендотел-зависимата вазодилатация след остро приложение на кофеин при здрави млади
мъже – механизъм, по който кофеинът може
да понижи артериалното налягане.33 Експериментални проучвания показаха, че кофеинът
повишава остро артериалното налягане, но
към този ефект бързо се развива толеранс и
при ежедневни консуматори на кафе отговорът на артериалното налягане към кофеина е
по-слабо изразен.20
Мета-анализ на Noordzij et al.22 показа, че
ефектът на кофеина, приет с кафето, е поизразен от ефекта на кофеиновите таблетки. Възможно обяснение за това е разликата
в бионаличността на кофеина, приет с кафето и таблетките. Кафето също така е
богат източник на много биологично-активни вещества, които могат да понижават
артериалното налягане.28 Количеството на
кофеина и другите компоненти в кафето,
приготвено чрез домашна кафе-машина с хартиен филтър, е количествено определено от
изследователска група от Холандия. Изследователите установяват, че 5 чаши кафе дневно повишават с около 26% дневния прием на
калий, с 12% – дневния прием на магнезий, с
10% – дневния прием на манган и с 15% дневния прием на ниацин.28
Освен минерали, кафето е богат източник
на полифеноли, включително хлорогенна киселина и лигнана секоизоларицирезинол. Наскоро
бе установено, че кафето (еспресо, филтрирано кафе, инстантно кафе) съдържа високи количества разтворими фибри и антиоксидантни
полифеноли. Възможно е антихипертензивният ефект на минералите и полифенолите в
кафето да надхвърля потенциално неблагоприятните ефекти на кофеина. Тази хипотеза се
потвърждава от проспективно проучване при
медицински сестри в САЩ,38 в което консумацията на безалкохолна напитка с кофеин, бедна
на полифеноли, води до повишение на риска от
развитие на хипертония, а кафето – не. Мета-анализ показа, че кофеиновият прием под
формата на таблетки има по-неблагоприятен
ефект върху артериалното налягане в сравнение с приема на кофеин с кафето.
Можем да приемем, че съществуват много биологични механизми, чрез които мно-
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жеството биологично-активни вещества в
състава на кафето могат да повлияят артериалното налягане и да допринесат за неговото повишение или понижение. Ефектите
на кафето върху артериалното налягане вероятно се дължат на активацията или инхибицията на различни метаболитни пътища, а
не само на свързаните с кофеина пътища.

Кафе и сърдечно-съдова болест
Няколко големи кохортни проучвания не
потвърждават наличие на зависимост между редовната консумация на кафе и риска за
развитие на сърдечно-съдова болест.1, 17, 39 Кафето не повлиява и прогнозата след миокарден инфаркт.19 Sofi еt al.30 провеждат метаанализ на данните от 23 епидемиологични
проучвания с кафе, които включват общо
403 631 участници. Въпреки значима асоциация между високата дневна консумация на
кафе и коронарната болест в контролирани
проучвания, не е установена сигнификантна
зависимост в кохортите с дългосрочно проследяване.30 Сред проучванията, показващи
обратна зависимост между консумацията
на кафе и сърдечно-съдовата болест, са Iowa
Women’s Health Study, включващо 41 000 жени
на възраст 55–69 години,1 и Scottish Heart
Health Study, включващо 11 000 мъже и жени
на възраст 40–59 години.39 Кафето има и протективен ефект по отношение на захарния
диабет тип 2. В епидемиологично проучване
от Дания, включващо повече от 17 000 мъже
и жени, при хората, консумиращи 7 или повече чаши кафе дневно, е установен двойно
по-нисък риск за развитие на диабет в сравнение с хората, които пият 2 чаши кафе или
по-малко.34 Van Dam и Hu35 са провели метаанализ на данните от 15 епидемиологични
проучвания, в който наблюдава понижение
на риска за развитие на диабет с 35% при хората, които пият 6–7 чаши кафе дневно и
понижение на риска с 28% при хората, които
пият 4–6 чаши кафе на ден в сравнение с хората, които не пият кафе (или консумират
под 2 чаши дневно). Механизмът, по който
кафето оказва протективен ефект по отношение на сърдечно-съдовата болест и диабета, включително ефектите му върху артериалното налягане, все още не е изяснен.

6

Наука Диететика 4

2012

Особености на проучванията
Обсервационните (кохортни) проучвания,
предимно кръстосани, имат предимството,
че предоставят информация за дългосрочните ефекти на кафето върху артериалното
налягане. Големите извадки позволяват проследяването на различните дози консумирано кафе и възможната промяна на ефекта
по отношение на пола, възрастта, расата,
сърдечно-съдовия рисков профил и други характеристики. Трябва да се отбележи обаче,
че обсервационните данни не установяват
причинно-следствени връзки. Консумацията
на кафе е част от индивидуалния начин на живот и е свързана с много други фактори, като
прием на алкохол, стрес и хранителни навици,
които също оказват ефект върху артериалното налягане. Следователно, интерпретацията на данните от обсервационните проучвания трябва да взима в съображение някои
фактори, като например липсата на физическа активност, които биха могли да променят значимо зависимостта между консумацията на кафе и артериалното налягане.
Кохортните проучвания често включват
голям брой изследвани лица. Голямата извадка
обаче не е гаранция за валидността на проучването и дори може да понижи достоверността на измерванията на факторите на
хранителния режим и начина на живот. Неточното определяне на количеството консумирано кафе може да доведе до погрешна класификация на изследваните лица и извеждане
на недостоверна зависимост между консумацията на кафе и артериалното налягане.
При кръстосаните проучвания, в които
консумацията на кафето и артериалното
налягане се измерват едновременно, съществува допълнителният проблем на „обратна
причинно-следствена зависимост”. При тях
няма времева разлика между измерването на
консумираното кафе и измерването на артериалното налягане, но е възможно хората с
високо артериално налягане вече да са адаптирали нивото му към приема на кафе, което
да доведе до промени в зависимостта между
консумацията на кафе и нивото на артериалното налягане.
Основна характеристика на експерименталните проучвания, или рандомизираните

контролирани проучвания, е че интервенцията (консумацията на кафе или приемът на
таблетки кофеин) и контролната терапия
(напр. консумацията на безкофеиново кафе
или плацебо) са произволно разпределени по
отношение на участниците в проучването.
Поради тази причина всички фактори, които
могат да повлияят зависимостта между кафето и артериалното налягане, са правилно
разпределени между двете групи и ефектът
на кафето върху артериалното налягане
може да бъде точно определен. Рандомизираните контролирани проучвания се смятат
за златен стандарт в епидемиологията и
предоставят информация дори за причинноследствените връзки. В сравнение с обсервационните проучвания те имат недостатъка,
че при тях могат да бъдат изследвани само
фиксирани дози кафе или кофеин по време на
относително кратък период от време. Други
недостатъци на рандомизираните проучвания са лоша съпричастност към назначената
терапия, неуспешна рандомизация (в малките
проучвания), компрометиране на условията
на сляпо провеждане на проучването, които
могат да доведат до неточности. Освен
това, броят на участниците в рандомизираните контролирани проучвания е ограничен.

Клинични проучвания за връзката
кафе – артериално налягане
Кръстосани проучвания
Кръстосани проучвания на зависимостта
между кафето и артериалното налягане датират от началото на 80-те години. Lang et
al.15 извършват кръстосан анализ на зависимостта между консумацията на кафе и артериалното налягане при 6321 души от Париж.
След ажустиране за възрастта, пола, индекса
на телесната маса (ИТМ), консумацията на
алкохол, тютюнопушенето и социално-икономическия статус, е установено повишено
систолно артериално налягане при консуматорите на кафе.15 В подобен анализ на същата изследователска група при 1491 изследвани
лица е установено повишение на диастолното артериално налягане при консуматорите
на кафе след ажустиране за пол, възраст, ИТМ,
физическа активност, местоживеене в селата спрямо градовете, тютюнопушене и кон-

сумация на чай.14 Разликата в артериалното
налягане в двете проучвания е умерена (2–3
mmHg).
Малко проучване, включващо 255 възрастни датчани, показа позитивна зависимост
между консумацията на кафе и артериалното налягане, но само при жени.18 Burke et
al.2 наблюдават позивитивна корелация при
843 мъже и жени на възраст 60–87 години в
Австралия, но само при консуматорите на
кафе, които са приемали антихипертензивни
медикаменти. Narkiewicz et al.21 установяват
по-високо систолно артериално налягане при
италианци, които приемат 4 и повече чаши
кафе дневно, в сравнение с лица, които не консумират кафе, но само по отношение на дневното амбулаторно артериално налягане, но
не и за офисното налагане.
При 5147 австралийци консумацията на кофеин (основно чрез кафе) през последните 3
часа е асоциирана с повишено артериално налягане и при двата пола след ажустиране за
възраст, затлъстяване, фамилна анамнеза за хипертония, серумно ниво на холестерола, консумация на алкохол и тютюнопушене.29 Средният
дневен прием на кофеин обаче не е асоцииран с
артериалното налягане в това проучване. Подобни са резултатите и от едно швейцарско
проучване при 338 млади жени – консумацията
на кафе е свързана с повишение на артериалното налягане в деня на изследването, но такава
зависимост не е наблюдаван при ежедневната
консумация на кафе.6 В проучването CARDIA,
включващо 5115 млади лица от кавказката и африканската раса, приемът на кофеин (до 800 mg
дневно), влизащ в състава на храни и напитки,
не е в силна асоциация с артериалното налягане
след ажустиране за пол, възраст, раса, физическа активност, ИТМ, прием на перорални контрацептиви, консумация на алкохол, тютюнопушене и други фактори. Анализ на данните от
Фрамингамското проучване, включващ повече
от 6000 мъже и жени на средна възраст, също не
показа сигнификантна зависимост между консумацията на кафе и артериалното налягане.
Две големи американски кръстосани проучвания показаха обратна зависимост между
кафето и артериалното налягане.12, 26 Такава
зависимост установява и италианско проучване, включващо 500 медицински специалисти;25 в това проучване консумацията на една
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чаша кафе води до понижение на артериалното налягане с 0.8/0.5 mmHg. Друго италианско
проучване,27 включващо 9601 души, показа понижение на систолното артериално налягане
с 2–3 mmHg при консуматорите на 4–5 чаши
кафе дневно в сравнение с лицата, които не
консумират кафе. Проучване при 336 мъже в
Япония установи понижение на артериалното налягане с около 0.5 mmHg за чаша кафе
след ажустиране за консумация на зелен чай,
консумация на алкохол, тютюнопушене, ИТМ
и диабет.37 Друго японско проучване при 1902
мъже и жени на 40-годишна възраст показа,
че консумацията на кафе е в обратна зависимост с артериалното налягане, а консумацията на зелен чай – не е.5 Кафето е в слаба
асоциация със систолното и диастолното артериално налягане в датската кохорта MONICA след мултивариантно ажустиране.10 В проучването Copenhagen Male Study, включващо
2975 възрастни мъже, нивото на артериалното налягане и честотата на хипертонията са съответно: за 1–4 чаши кафе – 123/74
mmHg (14% хипертоници), за 5–8 чаши кафе
– 121/72 mmHg (11% хипертоници) и за 9 чаши
кафе дневно – 117/70 mmHg (7% хипертоници).4 Това проучване не предоставя данни за
лицата, които не консумират кафе. Здравните прегледи във Великобритания за периода
1989–1993 г. показват, че регулярният прием
на кафе (предимно разтворимо) е в обратна
зависимост със систолното артериално налягане при 478 мъже и нивото му постепенно
се понижава от 134 mmHg при хората, които
не приемат кафе, до 126 mmHg при лицата,
приемащи повече от 6 чаши кафе дневно.13
При 586 жени във Великобритания се наблюдава U-образна зависимост с най-високи стойности за артериалното налягане при консумация на 1–2 чаши кафе дневно (128 mmHg)
и най-ниски стойности за повече от 6 чаши
кафе дневно (117 mmHg). Данните са ажустирани за възраст, ИТМ, тютюнопушене, консумация на алкохол и физическа активност.13
Норвежко проучване, проследяващо 30 000
мъже и жени на средна възраст, също показа
обратна U-образна зависимост с най-ниски
стойности на артериалното налягане при
лица, които не консумират кафе, и при консуматори на кафе, приемащи 9 или повече чаши
кафе дневно.31 Lopez-Garcia et al.17 в кръстосан
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анализ, включващ 730 здрави жени и 663 жени с
диабет от проучването Nurses’ Health Study I,
изследват консумацията на кафето с кофеин
и без кофеин по отношение на ендотелната
функция и не откриват зависимост. Техните
резултати показват обратна U-зависимост
между консумацията на кафе и наличието
на хипертония при здрави жени, с по-голяма
честота на хипертонията при консуматорите на 1 чаша кафе дневно (25%) в сравнение
с консумацията на по-малко от 1 чаша кафе
месечно (8%) и 2 чаши кафе дневно (17%). Тези
данни обаче не са ажустирани.17
Данните от кръстосаните проучвания осигуряват слаба доказателствена база за антихипертензивния ефект на кафето, с евентуално
изключение за артериалното налягане, измерено непосредствено след приема на кафе. Тези
данни показват обратна линейна или U-образна
зависимост между консумацията на кафе и артериалното налягане в популации от Европа,
Азия и САЩ,4, 5, 10, 12, 13, 17, 25–27, 31, 37 въпреки че тази
обратна зависимост може да липсва в млада
възраст, както показват данните от проучването CARDIA.16 Полът изглежда не повлиява
зависимостта между кафето и артериалното налягане.

Проспективни проучвания
Проведени са само няколко проспективни
проучвания (лонгитудинални и с продължително проследяване) на зависимостта между
консумацията на кафе и промяната на артериалното налягане и/или честотата на хипертонията. В австралийско проучване на
работещи мъже консумацията на кафе е асоциирана с повишено артериално налягане по време на 6-годишния период на проследяване.9 В
проспективно проучване на 1017 мъже с 33-годишно проследяване се съобщава за позитивна
корелация между консумацията на кафе и лично
съобщените данни за систолното (0.19 mmHg)
и диастолното артериално налягане (0.27
mmHg) за чаша кафе дневно след ажустиране
за някои фактори – родителска хипертония,
ИТМ, тютюнопушене, консумация на алкохол,
физическа активност.11 В сравнение с лицата,
които не приемат кафе, консуматорите на
кафе са с по-висок риск за развитие на хипертония, като рискът е повишен максимално –
до 49%, за приема на 3–4 чаши кафе дневно, но
данните не са статистически сигнификантни

след мултивариантно ажустиране.11 В голямо
проучване на регулярния прием на кофеин и
риска за развитие на хипертония Winkelmayer
et al.38 анализират данните от голямо проспективно кохортно проучване при 155 594
медицински сестри в САЩ. Приемът на кафе,
съдържащо кофеин, е в слаба обратна зависимост от честотата на хипертонията, с 10%
понижение на риска при жени, които приемат
4 или повече маши кафе дневно в сравнение с
жените, които приемат по-малко от 3 чаши
дневно. Данните са ажустирани за възрастта,
ИТМ, фамилната анамнеза за хипертония, физическата активност, тютюнопушенето,
употребата на орални контрацептиви и приема на алкохол, чай и кола. За разлика от кафето,
консумацията на кола сигнификантно понижава
риска от хипертония при тези жени.38 Наскоро
проведен анализ на данните от 2985 мъже и
3383 жени в Холандия при 10-годишно проследяване показа обратна U-образна зависимост
между консумацията на кафе и честотата на
хипертонията – понижение на риска с 49% при
жени, които не пият кафе, в сравнение с 33%
за жените, които пият повече от 6 чаши кафе
дневно в сравнение с жените, които приемат
3 или по-малко чаши кафе дневно. Данните са
ажустирани по отношение на възрастта, височината, теглото, тютюнопушенето, социално-икономическия статус и приема на чай,
алкохол и общия калориен прием. При мъжете
рискът за развитие на хипертония е редуциран при лицата, които не консумират кафе, но
данните не са статистически сигнификантни.
Обратната зависимост между консумацията
на кафе и хипертонията основно се наблюдава
при по-възрастни хора (над 39 години). Италианско проучване при 800 мъже и 307 жени на
средна възраст 33 години и повишено артериално налягане показа, че консуматорите на
кафе развиват хипертония по-често от хората, които не приемат кафе (53% vs 44%) през
първите 6 години от проследяването.7 Най-честият вид кафе, консумирано при изследваните
лица, е италианското „еспресо”, което си приготвя без хартиен филтър. Проучване на 2505
финландци на възраст 25–64 години с 13-годишно проследяване показа, че вероятността за
започване на антихипертензивна терапия е
повишена с 20–30% при лица, които приемат
2–7 чаши кафе дневно, в сравнение с лица, кои-

то пият една чаша дневно или не пият кафе.24
Около 12% от изследваните в това проучване
лица пият варено нефилтрирано кафе. Интересното в данните от това проучване е, че
рискът при лицата, които пият повече от
8 чаши кафе дневно, е повишен с 14% и ажустирането за изходното артериално налягане
атенюира асоциацията.24
Проспективните епидемиологични проучвания не дават ясна картина за ефектите
на кафето върху развитието на хипертония.
Рисковете вероятно са по-ниски при лица,
които не консумират кафе или консумират
малко количество кафе в сравнение с пациентите с относително висок прием, въпреки че
не всички проучвания извеждат това заключение. При жените, приемащи кафе, рискът
за хипертония вероятно се редуцира при повисока консумация на кафе (4–6 чаши дневно).
Броят на проучванията обаче е малък и не позволява извеждане на окончателно заключение.

Рандомизирани контролирани
проучвания
Проведени са много рандомизирани контролирани проучвания, изследващи зависимостта между приема на кафе и кофеин и артериалното налягане.8, 20, 22, 23 Myers представя
преглед на проучвания на артериалното налягане при дневен прием на кофеин в доза 100–
500 mg, публикувани в периода 1978–1987 г.,
и установява, че кофеинът не предизвиква
персистиращо повишение на артериалното
налягане.20 Авторът заключава, че лицата,
които не приемат регулярно кофеин, могат
да имат повишение на артериалното налягане при консумация на кафе, но толеранс се
развива в рамките на 2–3 дни и артериалното налягане се връща към първоначалното си
ниво.20 Jee et al.8 извършват мета-анализ на
данните от 11 ранодомизирани контролирани проучвания със средна продължителност
56 дни. Те откриват сигнификантно повишение на артериалното налягане с 2.4 mmHg за
систолното и 1.2 mmHg за диастолното при
прием на 5 чаши кафе дневно. Изследователите съобщават за дозо-зависима корелация
между броя на приетите чаши кафе и промяната в артериалното налягане, като ефектите са по-изразени в по-млада възраст.8
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Nurminen еt al.23 предоставят обширен
дескриптивен обзор на епидемиологични и
експериментални проучвания и въз основа на
данните от тях извеждат заключението, че
редовната консумация на кафе може да има
вреден ефект при лица с предразположение
към развитие на хипертония. Изследователите разделят проучванията, в които е проведено непрекъснато амбулаторно проследяване
на артериалното налягане, от тези, в които
артериалното налягане е измервано в изследователския център. В 10 проучвания артериалното налягане е проследявано амбулаторно, но
тези проучвания са с по-кратка продължителност, а половината от тях продължават помалко от 1 седмица. Кафето със съдържание на
кофеин (3 чаши дневно) повишава амбулаторното артериално налягане с около 3–6 mmHg
в 7 проучвания, докато други 3 проучвания не
установяват разлика в налягането.23
Noordzij еt al.22 извършват мета-анализ на
данните от проучвания на кафето и кофеина
със средна продължителност 42 дни, изключвайки проучвания с продължителност под 7
дни. При отделен анализ на проучванията с
кофеин (n=7) и с кафе (n=18) се установява 4
пъти по-голямо повишение на артериалното
налягане при прием на кофеинови таблетки
(4.2/2.4 mmHg) в сравнение с кафе, съдържащо кофеин (1.2/0.5 mmHg). Тези резултати
не могат да бъдат обяснени само с дозата
на кофеина, тъй като средната дневна доза
в проучванията с кофеин е 400 mg (295–750
mg), а в проучванията с кафе – 455 mg (225–
798 mg). Проучването демонстрира отговор
на систолното артериално налягане към кафето и кофеина при по-млади хора (средна
възраст 40 години), както и мета-анализа на
Jee et al.8 Трябва да се отбележи, че проучванията, извършени на базата на мета-анализи,
са проведени предимно при лица с нормално
артериално налягане от кавказката раса и на
относително млада възраст.8, 22 Следователно, заключенията за артериалното налягане,
изведени от тези мета-анализи, не могат да
бъдат екстраполирани към други популации –
например хипертоници, възрастни хора, лица
от азиатската раса или общата популация.
Наскоро бяха публикувани няколко нови проучвания, изследващи кафето и артериалното
налягане. Група изследователи от Япония по-
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казаха последователен и възпроизводим благоприятен ефект на хлорогенната киселина от
кафените зърна върху вазореактивността
и артериалното налягане (понижение с 3–4
mmHg) при пациенти с лека хипертония. Друго японско проучване показа, че консумацията
на 3 чаши кафе дневно понижава систолното
налягане със 7–10 mmHg и диастолното налягане с 3–7 mmHg при мъже с (пре)хипертония,
които приемат 60 ml алкохол дневно.3 Sudano
et al.32 показаха, че кафето, съдържащо кофеин, атенюира отговора на артериалното
налягане към умствения стрес при хора, които редовно приемат кафе, но не и при хора,
които приемат кафе случайно, въпреки запазената мускулна симпатикова нервна активация. Заключението на изследователите е, че
вероятно съставките на кафето, различни
от кофеина, са отговорни за стимулиращия
ефект на кафето върху сърдечно-съдовата
система.32
При комбинация на резултатите от рандомизираните контролирани проучвания за
кафето и артериалното налягане може да
се изведе заключението, че краткосрочната
(<12 седмици) консумация на кофеиново кафе,
филтрирано или инстантно, води до повишение на артериалното налягане с около 2/1
mmHg в сравнение с консумацията на безкофеиново кафе или липсата на кафе в дневния
режим. Повишението на артериалното налягане е по-изразено при амбулаторно измерване.23 Стратифицирани мета-анализи показват по-изразено повишение на артериалното
налягане в случаите на по-продължителна
консумация на кафе (над 6 седмици), кратък
встъпителен период (под 1 седмица), по-млада възраст (под 40 години) и висок прием на
кафе (над 5 чаши дневно).8, 22 Трябва да се подчертае обаче, че липсват проучвания за кафето и артериалното налягане при възрастни,
хипертоници и при други раси, освен кавказката, и за тези групи не могат да бъдат изведени никакви заключения. Освен това са необходими и дългосрочни проучвания на кафето и
ефектите му върху артериалното налягане.
Така например лицата, които не консумират
редовно кафе, могат да бъдат рандомизирани
към ежедневен прием на капсули, съдържащи
екстракт от филтрирано кафе или плацебо за
период над 1 година.

Обсъждане
Епидемиологични проучвания на дългосрочната консумация на филтрирано кафе не потвърждават хипотезата, че филтрираното
кафе, съдържащо кофеин, има неблагоприятен
ефект върху артериалното налягане. Обратно, данните от обсервационните проучвания показват, че високата консумация на кафе
(над 4 чаши дневно) може да редуцира риска
от развитие на хипертония, особено при
жени. Все още не е изяснен точният механизъм, по който кафето повлиява артериалното налягане и са необходими допълнителни
изследвания, за да бъде установено дали хората, консумиращи регулярно кафе (1–2 чаши
дневно), са с повишен или понижен риск за развитие на хипертония в сравнение с хората,
които не приемат редовно кафе. Резултатите от експериментални проучвания показаха,
че кафето повишава артериалното налягане
с няколко милиметра живак в краткосрочен
план (<3 месеца), но този ефект не е свързан
с повишение на риска за развитие на хипертония в дългосрочен план. И обсервационни,
и експериментални данни показват по-изразено повишение на артериалното налягане в
млада в сравнение с напреднала възраст (>45
години). Трябва да се отбележи обаче, че липсват проучвания за ефекта на кафето върху
артериалното налягане при възрастни хора.
Добре известно е, че кафето с кофеин предизвиква остро повишение на артериалното
налягане,23 както и други фактори на начина
на живот, като тютюнопушенето, приемът
на алкохол, физическата активност и дори
говорът. Тези остри физиологични отговори
нормално са бързопреходни и нивото на артериалното налягане се нормализира до няколко
часа. Все още не е известно дали периодичното повишение на артериалното налягане
през деня може да доведе до персистираща
хипертония. За кафето не се установява такава зависимост. В тази връзка трябва да бъде
отбелязано, че офисното измерване на артериалното налягане в епидемиологичните и обсервационните проучвания не винаги е извършвано на гладно. От наличните данни е трудно
да се прецени до каква степен приемът на
кафе преди измерването на артериалното
налягане (тоест, острите ефекти на кафето

върху артериалното налягане) повлиява изхода
в тези проучвания. Амбулаторното проследяване на артериалното налягане установява
острите хипертензивни ефекти на кафето,
но повишението на артериалното налягане е
бързопреходно. Препоръчва се измерването на
артериалното налягане да става след определен период от време след последния прием на
кафе за избягване на острите ефекти при измерването на налягането и този период да се
упоменава от изследователите.
Все още не е известно дали хората, приемащи нередовно кафе, са с повишен риск за
развитие на хипертония в сравнение с хабитуалните консуматори на кафе. Острите
ефекти на артериалното налягане могат да
завоалират и ефектите на кафето върху развитието на хипертонията. Резултатите от
проучванията показват, че хората, които
регулярно консумират кафе, развиват толеранс към кофеина и при тях не се установява
остро повишение на артериалното налягане
непосредствено сред прием на кафе. Повишение на артериалното налягане вероятно не
настъпва при хората, които приемат много
чаши кафе през деня („непрекъсната инфузия”
на кофеин). В проучванията, в които измерването на артериалното налягане не е извършвано след строго определен период от време
след последния прием на кафе или друга напитка, съдържаща кофеин (чай), артериалното налягане може да бъде временно повишено
при хората, приемащи кафе нерегулярно, но
не и при хабитуални консуматори на кафе.
Обсервационните епидемиологични проучвания показаха U-образна зависимост между
хабитуалния прием на кафе и артериалното
налягане. Такава зависимост, но по-слабо изразена, показват и рандомизираните проучвания. Проучванията обикновено се фокусират
върху една или две специфицирани дози кафе,
предимно високи (около 5 чаши кафе дневно) и
липсват експериментални данни за ефекта на
ниските дози кафе върху артериалното налягане. Освен това в много проучвания в контролните групи е преустановен приемът на кафе,
което от физиологична гледна точка е напълно различно от липсата на консумация на кафе
в обсервационните проучвания. Хората не консумират кафе поради това, че не харесват вкуса му, имат здравословни проблеми (например
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заболявания на стомаха), финансови проблеми
или други причини. Освен това, обсервационните проучвания често са популационно-базирани, а другите проучвания се провеждат
при селектирани групи, в които консумацията
на кафе е внимателно проследявана, докато
обсервационните проучвания се базират на
собствени съобщения на участниците. Така
например участниците, които имат повишено артериално налягане, могат да съобщят за
нерегулярна консумация на кафе вместо реалния прием поради схващането, че кафето има
вредни ефекти. Това може да доведе до отслабване на зависимостта между консумацията на кафе и артериалното налягане.
Днес все още не е известно дали хабитуалната консумация на кафе е свързана с риска за
развитие на хипертония, въпреки че повечето проучвания показват, че това не е така.
Не са известни и точните биологични механизми, по които кафето повлиява артериалното налягане. Необходимо е провеждането
на повече проспективни проучвания, които
да оценят зависимостта между приема на
кафе и развитието на хипертония, а така
също и дългосрочни, рандомизирани, плацебоконтролирани проучвания. Бъдещите проучвания трябва да изследват и различни дози
кафе и специфични популации – възрастни,
хипертоници, различни раси. Тези проучвания
трябва да се фокусират не само върху хипертензивните свойства на кофеина, но и върху
потенциално благоприятните ефекти на други вещества в състава на кафето, като полифеноли, разтворими фибри и калий.
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