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Magiczne słowo „metyloksantyny” 

powoduje, że przestajemy się kon-

centrować na temacie i idziemy sobie zro-

bić kawę, by nie usnąć. A właśnie w kawie 

znajduje się jedna z  metyloksantyn, czyli 

kofeina. Zrobiona z 1 łyżeczki kawa będzie 

zawierała około 40 mg kofeiny w przypadku 

kawy mielonej i 60 mg, jeśli zrobimy sobie 

kawę rozpuszczalną (tyle kofeiny, co w ca-

łej tabliczce czekolady gorzkiej). Potem 

„dla zdrowotności” wypijemy białą herbatę 

(zawartość kofeiny: ponad 40 mg/200 ml), 

może jakiś modny napój z guaraną i zjemy 

pomelo (oba zawierają kofeinę). Do tego na-

pój energetyczny na ciężką godzinę, o coli 

nie wspominając. Przygotujmy się zatem na: 

tachykardię, niepokój, zaburzenia pamięci, 

drżenie rąk, a  wszystko nasilimy naszym 

dyżurowym narkotykiem, czyli adrenaliną.

Działanie kofeiny
W  czym znajduje się kofeina? W  kawie, 

herbacie czarnej (zawiera też garbniki o sła-

bym działaniu przeciwbakteryjnym i prze-

ciwbólowym), zielonej, białej, kakaowcu 

(Theobroma cacao), coli (Cola nitida, Cola 

acuminata), guaranie, mate (yerba mate), 

pomarańczy olbrzymiej (pomelo, Citrus ma-

xima). Najwięcej kofeiny zawierają herbaty 

nieprzetworzone, niefermentowane, czyli 

białe, następnie zielone, a najmniej czarne. 

Dodatkowo, przy dłuższym parzeniu czar-

nej herbaty więcej jest w niej garbników.

Kofeina pobudza nasz organizm, na-

kręca metabolizm, przyśpiesza przemianę 

materii, akcję serca i oddychanie. Tym sa-

mym powoduje wzrost ciśnienia tętnicze-

go, temperatury, poprawia przepływ krwi 

przez mózg, ponieważ rozszerza naczynia 

krwionośne w mózgu, jednak kurczy w na-

rządach trzewnych. Po spożyciu wchłania 

się szybko i całkowicie z przewodu pokar-

mowego, osiągając maksymalne stężenie 

po 30-45 min i łatwo przenika do wszystkich 

tkanek, łącznie ze śliną, z mlekiem, płynem 

owodniowym czy nasieniem. 

Kofeina przenika też do płodu, powodu-

jąc opóźnienie wewnątrzmacicznego wzro-

stu płodu analogiczne do wpływu alkoholu 

na płód. U kobiet ciężarnych spożywanie 

kofeiny zwiększa również ryzyko poronie-

nia i przedwczesnego porodu. Istotne jest 

to, że normalnie okres półtrwania kofeiny 

wynosi około 4-6  godzin, chociaż bywa 

osobniczo zmienny, a różnice te w popula-

cji ogólnej bywają znaczne (nawet 10-krot-

ne). Natomiast u  kobiet w  ciąży czas ten 

ulega wydłużeniu, a  u  wcześniaków oraz 

noworodków kofeina utrzymuje się nawet 

do 50-100 godzin, przez co nasilone mogą 

być jej efekty uboczne. Więc w ciąży i pod-

czas karmienia nie należy pić kawy – to nie 

jest żaden mit. 

Metabolizowanie kofeiny
Zasadniczo kofeina, jak i  pozostałe me-

tyloksantyny, jest metabolizowana w 95% 

w  wątrobie. W  pierwszym kroku kofeina 

ulega demetylacji do paraksantyny (80%), 

teobrominy (10%) i teofiliny (5%). Pierwszy 

z metabolitów wykazuje aktywność sympa-

tykomimetyczną, czyli nasila tachykardię 

i  podnosi ciśnienie tętnicze. Dodatkowo 

niektóre czynniki przyśpieszają bądź zwal-

niają metabolizm kofeiny, jako że jest ona 

metabolizowana przy udziale cytochromu 

P450, a dokładniej CYP 1A2:
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Another coffee on a shift – or the effect 
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 Streszczenie
 Kofeina pobudza nasz organizm, nakręca metabolizm, przyśpiesza 
przemianę materii, akcję serca i oddychanie. Tym samym powoduje 
wzrost ciśnienia tętniczego i temperatury, poprawia przepływ krwi 
przez mózg, ponieważ rozszerza naczynia krwionośne w mózgu, 
jednak kurczy je w narządach trzewnych. Celem niniejszej pracy 
jest przedstawienie nie tylko efektów jej spożywania, ale również 
skutków, jakimi niewątpliwie są zatrucie oraz uzależnienie.
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 Summary
Caffeine stimulates the body, boosts metabolism, speeds up meta-
bolic rate, heart rate and breathing. Therefore it increases blood 
pressure and body temperature, improves the flow of  blood 
through the brain, since it widens the blood vessels in the brain, 
however it contracts the blood vessels in the visceral organs. The 
aim of the paper is to present the effects of caffeine intake as well 
as its consequences, such as intoxication and addiction.
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• cytochrom ten hamują (a więc zwalniają 

metabolizm kofeiny, powodując, że dzia-

ła ona na nas dłużej): sok grejpfrutowy, 

alkohol etylowy, cyprofloksacyna (Cipro-

nex), fluoksetyna itd.

• cytochrom ten indukują (czyli kofeina 

szybciej będzie unieczynniona): karba-

mazepina, omeprazol, palenie tytoniu, 

grillowane mięso, kapusta.

Niektóre leki też mogą być metabolizo-

wane przez ten cytochrom, wobec czego 

współzawodnicząc o niego, będą wydłużały 

metabolizm kofeiny (teofilina, paracetamol, 

werapamil, olanzapina itd.).

Działanie metyloksantyn
Metyloksantyny działają poprzez trzy me-

chanizmy:

 1.  Już w niewielkich dawkach blokują re-

ceptory dla adenozyny – działając anta-

gonistycznie na receptory A
1
, powodu-

ją tachykardię, na A
2A

 – skurcz naczyń 

wieńcowych, nasilenie aktywności do-

paminergicznej i generalnie pobudze-

nie neuronów ośrodkowych. Z  kolei 

poprzez hamowanie receptorów A
2B

 

rozkurczają oskrzela. Dodatkowo po-

wodują zwiększenie diurezy, ponieważ 

już w  niewielkich dawkach powodują 

rozszerzenie naczyń doprowadzających 

nefronów, przez co zwiększa się filtracja 

kłębuszkowa. Kawa powinna więc być 

pita ze szklanką wody, nie tylko po to, 

by  spłukać osad z  zębów, ale również 

by uzupełnić płyny, które utracimy pod-

czas jej picia.

 2.  W  większych dawkach metyloksanty-

ny hamują aktywność fosfodiesteraz, 

co zwiększa stężenie cyklicznych nukle-

otydów w komórkach (cAMP i cGMP) 

– wpływa to na hamowanie aktywności 

płytek krwi oraz na usuwanie zmęczenia.

 3.  W wyższych stężeniach metyloksanty-

ny powodują uwalnianie wapnia z jego 

zasobów wewnątrzkomórkowych, przez 

co nasilają skurcz mięśni i zwiększają sty-

mulację neuronów – powodują: niepokój, 

tachykardię, drżenie rąk, bezsenność, na-

silają lęki. 

Uważa się, że jednorazowe zażycie kofeiny 

w dawce powyżej 200 mg może spowodo-

wać nasilone uczucie lęku zarówno u osób 

z  zaburzeniami lękowymi, jak i  bez nich. 

Jeszcze większe dawki mogą spowodować 

napady paniki. Kofeina niekorzystnie dzia-

ła na sen, nawet jeśli nie jest spożyta bez-

pośrednio przed nim, a po prostu w ciągu 

dnia – wydłuża czas zasypiania, skraca czas 

trwania snu i  obniża jego jakość poprzez 

zmianę jego prawidłowych etapów (poprzez 

działanie na receptor adenozynowy A
2A

).

Udowodniono, że spożywanie kawy wpły-

wa na wzrost stężenia cholesterolu LDL w su-

rowicy krwi. Dzieje się tak, ponieważ z kawą 

spożywa się również diterpeny (kafestol i kafe-

ol), które m.in. hamują reduktazę HMG-CoA 

czy syntezę kwasów żółciowych. Spożycie 

3 filiżanek kawy prowadzi do wzrostu LDL 

o 5 mg/dl. Ponadto oba diterpeny mogą spo-

wodować wzrost aminotransferaz w surowicy. 

Co ciekawe, są one zatrzymywane na filtrze 

do kawy, wobec czego picie kawy filtrowa-

nej nie ma wpływu na gospodarkę lipidową.

Mimo że kofeina podnosi skurczowe ci-

śnienie krwi o 5-15 mmHg, a ciśnienie roz-

kurczowe o 5-10 mmHg na kilka godzin, 

czemu towarzyszą przyśpieszenie akcji serca 

i zwiększenie sztywności tętnic, prawdopo-

dobnie nie powoduje ona rozwoju nadci-

śnienia tętniczego. 

Zatrucie kofeiną
Wobec powyższego, metyloksantyny prowa-

dzą do złożonych efektów klinicznych, zależ-

nych od dawki. Początkowo będą to: poprawa 

zdolności koncentracji uwagi i zapamiętywa-

nia, utrzymywanie stanu czuwania i reduk-

cja zmęczenia, wzrost ciśnienia tętniczego, 

przyśpieszenie oddychania i  rozszerzenie 

oskrzeli, stymulacja wydzielania kwasu sol-

nego w żołądku z pobudzeniem perystaltyki 

jelita grubego, nasilenie diurezy. Jednak przy 

dużych dawkach dochodzi do: niepokoju, ta-

chykardii, wzrostu kurczliwości mięśni, sta-

nów lękowych, nietrzymania moczu poprzez 

wzrost napięcia mięśnia wypieracza moczu 

oraz do problemów z zaśnięciem pomimo 

zmęczenia. Objawy zatrucia kofeiną:
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• przy dawce 1 mg/kg m.c.: wzmożenie sta-

nu czuwania;

• przy dawce 5-8  mg/kg  m.c.: kołatanie 

serca, tachykardia, biegunka, wymioty, 

nudności, jadłowstręt, drażliwość, drże-

nia mięśniowe, niepokój;

• przy dawce powyżej 15 mg/kg m.c.: maja-

czenie, drgawki, szum w uszach, ból głowy, 

podwyższona temperatura ciała, pobudze-

nie, zaburzenia rytmu serca, rabdomioliza, 

niewydolność nerek, kwasica metabolicz-

na, hipokaliemia, hiperglikemia;

• w większych dawkach może dojść do roz-

woju niewydolności oddechowej i zgonu.

Do zatruć najczęściej dochodzi przy nad-

użyciu napojów energetycznych zawierają-

cych kofeinę. Jeśli dodatkowo pacjent wy-

konuje wysiłek fizyczny, nasili to  objawy 

i pogorszy przebieg zatrucia (np. chociaż-

by wyjście w góry z wielką butelką napoju 

z dużą zawartością kofeiny zamiast wody, 

upał, duży wysiłek).

Uzależnienie od kofeiny 
i zespół odstawienny
Warto wspomnieć, że opisuje się również 

uzależnienie od kofeiny, a co za tym idzie, 

istnieje także możliwość wystąpienia zespołu 

odstawiennego. Zespół odstawienny może 

się pojawić, jeśli regularnie stosuje się dawkę 

około 100 mg/dobę lub 300 mg przez kolejne 

3 dni. Czas trwania zespołu odstawiennego 

może wynosić nawet ponad tydzień, a ból 

głowy może utrzymywać się nawet do 3 ty-

godni. Objawami abstynencyjnymi będą: 

• zmęczenie, 

• nadmierna senność, 

• osłabienie zdolności koncentracji i zapa-

miętywania, 

• drażliwość, 

• dysforia, 

• nudności, 

• wymioty, 

• bóle mięśni, 

• objawy grypopodobne.

Poza kofeiną, dość często stosowaną me-

tyloksantyną jest teofilina, której najważ-

niejszym działaniem będzie rozszerzenie 

oskrzeli. Działanie to wykorzystywane jest 

u pacjentów chorujących na przewlekłą obtu-

racyjną chorobę płuc. Mając jednak na uwa-

dze powyższe działanie metyloksantyn, warto 

pamiętać, że jeśli pacjent będzie zażywał sub-

stancje wpływające na metabolizm metylok-

santyn (np. sok grejfrutowy czy nadmierne 

spożycie kawy) lub będzie przyjmował do-

datkowe dawki leku w związku z zaostrze-

niem choroby podstawowej, mogą wystąpić 

u niego objawy zatrucia teofiliną, które będą 

tożsame z wyżej wymienionymi dla kofeiny 

m.in.: niepokój, bóle głowy, kołatanie serca, 

zaburzenia rytmu serca, drgawki itd. Dlatego 

też jeśli pacjent taki będzie miał akcję serca 

około 120/min, nierozsądne będzie podanie 

mu werapamilu (współzawodniczy o cyto-

chrom, wobec czego jeszcze wydłuży okres 

półtrwania metyloksantyn).

Podsumowanie
Kofeina, tak jak i inne metyloksantyny, nie 

jest obojętna dla naszego organizmu, choć 

bywa dobrodziejstwem. Jednakże, szczegól-

nie gdy jesteśmy zmęczeni po wielu godzi-

nach dyżuru, nie rozwiązuje naszych pro-

blemów, a kolejna dawka nie będzie złotym 

środkiem. Czasem więc, wypijając jeszcze 

jedną kawę, możemy sobie bardziej zaszko-

dzić, niż pomóc. Nic bowiem nie zastąpi 

po prostu odpoczynku. 
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