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Εισαγωγή
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 Μέση περιεκτικότητα καφεΐνης ενός ροφήματος  
καφέ 85 mg ανά 150 mL (1 κούπα)

 H καφεΐνη απορροφάται ταχέως και πλήρως μέσω 
της γαστρεντερικής οδού σε 45’ με μέγιστη 
συγκέντρωση στο πλάσμα στα 15’-120’

 Η καφεΐνη επενεργεί ως διεγερτικό του ΚΝΣ 

 Ανταγωνιστική δράση προς την αδενοσίνη

Βαλαβανίδης Θ και συν. 2005



Εισαγωγή
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 Η δέσμευση των υποδοχέων αδενοσίνης λόγω 
ανταγωνιστικής δράσης της καφεΐνης ευθύνεται  
για τη σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων –
ανακούφιση από ημικρανίες και κεφαλαλγίες

 Καφεΐνη περιέχουν και φαρμακευτικά 
σκευάσματα κατά του κρυολογήματος, 
ανορεξιογόνα φάρμακα και πολλά αναλγητικά

Βαλαβανίδης Θ και συν. 2005



Ιστορική αναδρομή

4

 Ανθρωπολόγοι θεωρούν ότι η χρήση 
καφέ ανάγεται στην παλαιολιθική 
εποχή

 Πιστεύεται ότι οι Αιθίοπες ανακάλυψαν 
τις ιδιότητες του καφέ παρατηρώντας 
ότι τα ζώα ανακτούσαν τη ζωηράδα 
τους όταν έτρωγαν καρπούς από 
δενδρύλλια του καφέ

 Η συστηματική καλλιέργεια καφέ 
ξεκίνησε στην Αιθιοπία και διαδόθηκε  
στην Αραβία και άλλες ανατολικές 
χώρες τον 4ο μ.Χ. αιώνα Βαλαβανίδης Θ και συν. 2005



Ιστορική αναδρομή

 1470 ο καφές φθάνει στη Μέκκα 
όπου δημιουργούνται τα πρώτα 
καφενεία

 1554 ο καφές φθάνει από τη 
Δαμασκό στην Κωνσταντινούπολη

 Εκεί γνωρίζουν τον καφέ και οι 
ευρωπαίοι ταξιδιώτες προς την 
Ανατολή και αρχίζει η διάδοσή του 
στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες 
ξεκινώντας από τη Βενετία

5
Βαλαβανίδης Θ και συν. 2005



Επιδημιολογικά δεδομένα
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Επιδημιολογικά στοιχεία
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Επιδημιολογικά στοιχεία
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 Κατά κεφαλήν κατανάλωση καφέ σε 
χώρες της Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής

Statista Consumer Market Outlook, 2017



9Statista 2017
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Γενική Θνητότητα

11



Καφές και κίνδυνος θανάτου
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Freedmann ND et al. N Engl J Med 2012



Καφές και κίνδυνος θανάτου
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Καφές και κίνδυνος θανάτου
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Καφές και κίνδυνος θανάτου
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Καφές και κίνδυνος θανάτου
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Καφές και κίνδυνος θανάτου
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Καφές και κίνδυνος θανάτου

18Freedmann ND et al. N Engl J Med 2012



Βάρος σώματος
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Καφές και βάρος σώματος

20Pan A et al. Int J Obes (Lond) 2013



Παθήσεις του ήπατος
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Καφές και ηπατικά ένζυμα (γ-GT)
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 Ανάστροφη συσχέτιση κατανάλωσης καφέ και επιπέδων γ-GΤ στον ορό 

 Η ανάστροφη αυτή συσχέτιση συχνότερη σε βαρείς χρήστες αλκοόλης

 Μελέτη στην Ιαπωνία έδειξε ότι άτομα με κατανάλωση καφέ ≥5 κούπες/ημέρα 
εμφάνισαν ελάττωση των επιπέδων γ-GT κατά 30%

Kono S et al. Am J Epidemiol 1994

Nilssen O et al. Am J Epidemiol 1990, 1994
Pintus F et al. Eur J Epidemiol 1996

Poikolainen K et al. Am J Epidemiol 1997
Tanaka K et al. Int J Epidemiol 1998
Honjo S et al. J Clin Epidemiol 2001

Casiglia E et al. Eur J Epidemiol 1993
Sharp DS et al. Am J Epidemiol 1995, 1999

Honjo S et al. Ann Epidemiol 1999



Καφές και ηπατικά ένζυμα (ALT)
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 Τα επίπεδα της αλανινικής αμινοτρανσφεράσης (ΑLT) στον ορό βρέθηκε ότι 
εμφανίζουν επίσης ανάστροφη συσχέτιση με την κατανάλωση καφέ

 Μελέτη στις Η.Π.Α. μεταξύ 5.944 ατόμων έδειξε ελάττωση του κινδύνου για επίπεδα 
ΑLT >43 IU/ml κατά 44% σε άτομα με κατανάλωση >2 κούπες καφέ/ημέρα, 
ανεξάρτητα από την κατανάλωση αλκοόλης, τη συνύπαρξη δεικτών ιογενούς 
ηπατίτιδας, ΣΔ και παχυσαρκίας 

Kono S et al. Am J Epidemiol 1994
Honjo S et al. Ann Epidemiol 1999

Honjo S et al. J Clin Epidemiol 2001
Aubin HJ et al. Biol Psychiatr 1988

Ruhl CE et al. Gastroenterology 2005



Καφές και ηπατικές παθήσεις
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 Προοπτική μελέτη 9.849 ατόμων με μέση περίοδο παρακολούθησης 19 έτη και 
συνολική επίπτωση χρόνιων ηπατικών παθήσεων 1,4% έδειξε:

• ελάττωση του ποσοστού χρόνιων ηπατικών παθήσεων κατά 50% στα άτομα με 
κατανάλωση >2 κούπες καφέ/ημέρα σε σύγκριση με <1 κούπα/ημέρα                                              
(HR: 0,43; 95% CI: 0,24-0,78)

• εμφάνιση της προστατευτικής δράσης καφέ κυρίως σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου για χρόνια ηπατική νόσο                                                          
(κατάχρηση αλκοόλης, παχυσαρκία, ΣΔ, υπερφόρτωση σιδήρου) 

Ruhl CE et al. Gastroenterology 2005



Καφές και ηπατικές παθήσεις
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 Η κατανάλωση καφέ μειώνει τον κίνδυνο χρονίων ηπατικών παθήσεων

Molloy JW et al. Hepatology 2012
Ruhl CE et al. Gastroenterology 2005



Καφές και ηπατικές παθήσεις
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Καφές και ίνωση του ηπατικού παρεγχύματος
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 177 ασθενείς (121 με χρόνια ηπατίτιδα C, 99 άνδρες) υποβλήθηκαν σε βιοψία ήπατος και 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικών με κατανάλωση καφέ:

Modi AA et al. Hepatology 2010

Molloy JW et al. Hepatology 2012
Modi AA et al. Hepatology 2010



Καφές και ίνωση του ηπατικού παρεγχύματος
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Liu F et al. PLoS ONE 2015

0,61 0,73



Καφές και ίνωση του ηπατικού παρεγχύματος
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 Η κατανάλωση καφέ ελαττώνει την ηπατική ίνωση

Liu F et al. PLoS ONE 2015
Molloy JW et al. Hepatology 2012

Modi AA et al. Hepatology 2010



Καφές και ηπατικές παθήσεις
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 Πειραματικές μελέτες ανέδειξαν ευεργετική δράση συστατικών του καφέ στο ήπαρ:
• Καφεΐνη
• Έλαια του καφέ (καχεόλη και καφεστόλη)
• Αρωματικά παράγωγα από τους πράσινους κόκκους καφέ

 Οι μηχανισμοί με τους οποίους η καφεΐνη καθίσταται ευεργετική για το ήπαρ 
παραμένουν υπό διερεύνηση

 Από μελέτες σε πειραματόζωα βρέθηκε ότι τα διτερπένια (καχεόλη και καφεστόλη) 
προάγουν τη σύνθεση γλουταθειόνης προστατεύοντας τα ηπατοκύτταρα από 
βλαπτικούς μηχανισμούς

Ruhl CE et al. Gastroenterology 2005



Καφές και ίνωση του 
ηπατικού παρεγχύματος
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 Η καφεΐνη μειώνει την ίνωση του 
ηπατικού παρεγχύματος μέσω 
αναστολής των υποδοχέων 
αδενοσίνης Α₂α

Cronstein BN J Hepatol 2010



Καφές και ηπατοκυτταρικός καρκίνος (Ελλάδα)

32C La Vecchia J Hepatol 2005



Καφές και ηπατοκυτταρικός καρκίνος (μετα-ανάλυση)

33Bravi F et al. Hepatology 2007

RR 0,7 RR 0,45



Καφές και χολαγγειοκαρκίνωμα
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 Μελέτη ασθενών-μαρτύρων με περίοδο παρακολούθησης 2000-2014
 230 περιπτώσεις χολαγγειοκαρκινώματος (98 ενδοηπατικά-132 εξωηπατικά)

Jaruvongvanich V et al. AASLD abstract 2017



Καφές και ηπατικές παθήσεις
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Χολολιθίαση
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Καφές και χολολιθίαση
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 Η κατανάλωση καφέ επηρεάζει ποικιλοτρόπως τον σχηματισμό χοληστερινικών χολολίθων:

• διεγείρει την απελευθέρωση χολοκυστοκινίνης

• βελτιώνει τη συσταλτικότητα της χοληδόχου κύστης

• αναστέλλει την απορρόφηση υγρών από τη χοληδόχο

• μειώνει την κρυσταλλοποίηση χοληστερόλης

• αυξάνει την εντερική κινητικότητα

• τα διτερπένια ελαττώνουν τους υποδοχείς LDL στο ήπαρ

Leitzmann MF et al. Gastroenterology 2002



Καφές και χολολιθίαση
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 Προοπτική μελέτη κοόρτης 80.898 γυναικών χωρίς ιστορικό χολοκυστοπάθειας έδειξε ότι 
κατανάλωση ≥4 κούπες καφέ/ημέρα συνοδεύεται από ελάττωση του κινδύνου 
χολοκυστεκτομής κατά 25%

Leitzmann MF et al. Gastroenterology 2002



Καφές και χολολιθίαση
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 Προοπτική μελέτη κοόρτης 46.008 ανδρών χωρίς ιστορικό χολοκυστοπάθειας έδειξε ότι 
κατανάλωση ≥4 κούπες καφέ/ημέρα συνοδεύεται από ελάττωση του κινδύνου 
χολοκυστεκτομής κατά 45%

Leitzmann MF et al. JAMA 1999



Καρκίνος του παχέος εντέρου
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Καφές και καρκίνος του παχέος εντέρου
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Cross AJ et al. Editorial Gastroenterology 2018
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Cross AJ et al. Editorial Gastroenterology 2018
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Cross AJ et al. Editorial Gastroenterology 2018



Καφές και καρκίνος του παχέος εντέρου
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Hu Y et al. Gastroenterology 2018

 Πορεία του καρκίνου του παχέος εντέρου σε χρήστες καφέ πριν τη διάγνωση της νόσου: 

 Ελάττωση του κινδύνου θνητότητας από καρκίνο κατά 44-47%



Καφές και καρκίνος του παχέος εντέρου

Hu Y et al. Gastroenterology 2018 45



Καφές και καρκίνος του παχέος εντέρου
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 Η προστατευτική δράση του καφέ έγκειται πιθανόν στις αντι-φλεγμονώδεις και 
ινσουλινο-ευαισθητοποιητικές ιδιότητες

 Τα συστατικά του καφέ αποτελούν αντικαρκινογόνες ουσίες όπως πολυφαινόλες, 
διτερπένια, μελανοειδίνες και αντι-οξειδωτικά:

• βελτιώνουν την επιβίωση ασθενών με ορθοκολικό καρκίνο 

• βελτιώνουν συστηματικές διαταραχές στα πλαίσια μεταβολικού 
επαναπρογραμματισμού από τον καρκίνο 

• επηρεάζουν το μικροπεριβάλλον αναστέλλοντας την ανάπτυξη του όγκου

• «αναχαιτίζουν» τις μεταστάσεις
Hu Y et al. Gastroenterology 2018



Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ
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Καφές και σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ

48

 Η κατανάλωση καφέ έχει βρεθεί ότι αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη

 Σε συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση βρέθηκε ότι κατανάλωση (6 κούπες) 
καφέ/ημέρα μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης ΣΔ ΙΙ κατά 33%
(RR 0,67; 95% CI: 0,61-0,74)

 Σε άλλη μελέτη βρέθηκε ότι κατανάλωση 5 κούπες καφέ/ημέρα μειώνει τα επίπεδα 
γλυκόζης στις 2 ώρες, ελαττώνοντας την πιθανότητα εκδήλωσης διαταραχής στην 
ανοχή γλυκόζης κατά 63% (OR 0,37; 95% CI: 0,16-0,84)

Ding M et al. Diabetes Care 2014

Van Dam RM et al. Diabetologia 2004

Arnlov J et al. JAMA 2004



Καρδιαγγειακές παθήσεις
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Καφές και αρτηριακή πίεση

50Noordzij M et al. J Hypertens 2005

 H κατανάλωση καφέ προκαλεί μικρή αύξηση της συστολικής αρτηριακής 
πίεσης κατά 1,22 mmHg



Καφές και καρδιαγγειακά νοσήματα
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Wu J et al. Int J Cardiol 2009

 Η κατανάλωση καφέ έχει ποικίλες δράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα:

Αυξάνει:

• τα επίπεδα χοληστερόλης ορού 

• ομοκυστεΐνης

• αρτηριακής πίεσης 

• ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας 

• σκληρότητας της αορτής



Καφές και καρδιαγγειακά νοσήματα
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Wu J et al. Int J Cardiol 2009

 Η άνοδος της χοληστερόλης επηρεάζεται από τον τρόπο παρασκευής του καφέ:

• ο βρασμένος καφές περιέχει καχεόλη και καφεστόλη που αυξάνουν σημαντικά τα 
επίπεδα ολικής και LDL χοληστερόλης. 

• οι ουσίες αυτές παγιδεύονται με τη χρήση χάρτινου φίλτρου στον στραγγισμένο καφέ

• έτσι ο καφές φίλτρου μπορεί να έχει ασθενή επίδραση ίσως και καθόλου στα επίπεδα 
της χοληστερόλης

 Σε μελέτη ασθενών-μαρτύρων διαπιστώθηκε μικρότερος σχετικός κίνδυνος μη-
θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου σε χρήστες καφέ φίλτρου σε σύγκριση    
με βραστό καφέ



Καφές και καρδιαγγειακά νοσήματα
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Wu J et al. Int J Cardiol 2009

 Μετα-ανάλυση 21 προοπτικών μελετών κοόρτης  έδειξε ότι η κατανάλωση καφέ δεν 
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου

 Μέτρια κατανάλωση καφέ 3-4 κούπες καφέ/ημέρα σχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο 
στεφανιαίας νόσου κατά 18% στις γυναίκες (RR 0,82; 95% CI: 0,73-0,92) και κατά 
13% στους άνδρες και στις γυναίκες με περίοδο παρακολούθησης ≤10 χρόνια
(RR 0,87; 95% CI: 0,80-0,86)



Νόσος Parkinson
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Καφές και νόσος Parkinson

55
Ross GB et al. JAMA 2000



Καφές: Αμφιλεγόμενες επιδράσεις 
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I. Πεπτικό έλκος

II. Καρκίνος του παγκρέατος

III. Εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου

IV. Σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου



Πεπτικό έλκος
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Καφές και πεπτικό έλκος
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 Προοπτική μελέτη 47.806 ανδρών από τις Η.Π.Α. με διάστημα παρακολούθησης 6 έτη 
(1986-1992) που έδειξε ότι δεν υφίσταται συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης καφέ και 
πεπτικού έλκους, όπως και άλλες μελέτες

Shimamoto T et al. PLoS ONE 2013 
Kato I et al. Am J Epidemiol 1992

Elta GH et al. Am J Gastroenterol 1990
Friedman GD et al. N Engl J Med 1974

Aldoori WH et al. Epidemiology 1997



Καρκίνος του παγκρέατος
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Καφές και καρκίνος του παγκρέατος
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 Η κατανάλωση καφεΐνης έχει βρεθεί ότι προστατεύει έναντι του καρκίνου 
αναστέλλοντας την ανάπτυξη του όγκου είτε μέσω άμεσης αντιοξειδωτικής δράσης  
είτε μέσω ρύθμισης κυτταρικών μονοπατιών σηματοδότησης

 Αντικρουόμενα δεδομένα από άλλες μελέτες που υποστηρίζουν ότι ο καφές μπορεί να 
προάγει την καρκινωμάτωση του παγκρέατος

Huang MT et al. Cancer Res 1997

Keijzers GB et al. Diabetes Care 2002
Michaud DS et al. J Natl Cancer Inst 2002

Porta M et al. J Epidemiol Commun Health 1995
Almoguera C et al. Cell 1988



Καφές και καρκίνος του παγκρέατος
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 Αποτελέσματα προσφάτων μελετών και μετα-αναλύσεων έδειξαν ότι η κατανάλωση καφέ με 
ή χωρίς καφεΐνη δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παγκρέατος

Turati F et al. Ann Oncol 2012
Genkinger JM et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012

World and American Cancer Research 2007



Καφές και καρκίνος του παγκρέατος
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Bhoo-Pathy N et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2013

 Προοπτική μελέτη κοόρτης 477.312 ατόμων δεν έδειξε σημαντική αύξηση του κινδύνου



Εκκολπωματική νόσος
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Καφές και εκκολπωματική νόσος
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 Προοπτική μελέτη 47.678 ανδρών (Η.Π.Α.), παρακολούθησης 4 έτη (1988-1992):  
 Όχι  συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης καφέ και συμπτωματικής εκκολπωματικής νόσου 

Aldoori WH et al. Ann Epidemiol 1995



Σύνδρομο Ευερεθίστου Εντέρου
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Καφές και κινητικότητα 
του εντέρου

66Brown SR et al. Gut 1990

 Σύνολο 99 εθελοντές                          
(58 άνδρες-34 γυναίκες)

 29% εμφάνισε έπειξη προς αφόδευση

 63% των γυναικών

 Σε μανομετρία βρέθηκε αυξημένη 
κινητικότητα του ορθοσιγμοειδούς
εντός 30 λεπτών από τη χρήση καφέ



Καφές και σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου
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Reding KW et al. Am J Gastroenterol 2013

 Προοπτική μελέτη ασθενών-μαρτύρων: 

 166 γυναίκες 18-48 ετών με σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου
• 58 διαρροικού τύπου
• 38 με δυσκοιλιότητα
• 43 μεικτού τύπου
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Καφές και ανάπτυξη ανοχής
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 Συχνή πρόσληψη σχετικά μεγάλων ποσοτήτων καφεΐνης οδηγεί 
σύντομα σε ανοχή

 Kατανάλωση 400 mg καφεΐνης x3 φορές ημερησίως για 7 
συνεχόμενες ημέρες δεν προκαλεί πλέον διαταραχές ύπνου
(μείωση χρόνου ύπνου, αϋπνίες)

 Στερητικά συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν μόνο σε χρήστες 
μεγάλων ποσοτήτων καφέ >500 mg/ημέρα (≥5 κούπες καφέ) 

Βαλαβανίδης Θ και συν. 2005



Μηχανισμοί δράσης της καφεΐνης στο ήπαρ

72

 Η καφεΐνη:

• μεταβολίζεται στο ήπαρ σε ενεργά παράγωγα: 
1) από το κυτόχρωμα P450
2) από την οξειδάση της ξανθίνης
3) από την ακετυλο-τρανσφεράση τύπου 2

• ανταγωνίζεται τους υποδοχείς Α₁ και Α₂ της αδενοσίνης στο ηπατικό παρέγχυμα

• έχει αντιοξειδωτική δράση επηρεάζοντας το ρόλο του οξειδωτικού στρες στη βλάβη 
του ήπατος

• αναστέλλει την υπεροξείδωση των λιπιδίων
Ruhl CE et al. Gastroenterology 2005



Καφές και ηπατοκυτταρικός καρκίνος
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 Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των μελετών σχετικά με την ευεργετική επίδραση 
της κατανάλωσης καφέ στην εμφάνιση ηπατοκυτταρικού καρκίνου απαιτείται περαιτέρω 
έρευνα για την ανεύρεση και ταυτοποίηση των συστατικών του καφέ που συμβάλλουν 
στην ελάττωση των ηπατικών παθήσεων και της θνητότητας 

Vivian NG et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2013



Καφές και στερητικά συμπτώματα
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 Η στέρηση καφεΐνης:

• επανενεργοποιεί τους υποδοχείς αδενοσίνης οδηγώντας σε αγγειοδιαστολή και αύξηση 
ροής αίματος προς τον εγκέφαλο (κεφαλαλγία και ναυτία)

• περιορίζει τη δράση κατεχολαμινών (αίσθημα κόπωσης και υπνηλία)

• μειώνει τα επίπεδα σεροτονίνης
(εκδήλωση ευερεθιστότητας, άγχος, αδυναμία συγκέντρωσης και μείωση διάθεσης)

 Άλλα στερητικά συμπτώματα: αίσθημα προκάρδιων παλμών, μείωση αυτοπεποίθησης,
μειωμένη κοινωνικότητα και σε βαρύτερες περιπτώσεις μυικοί πόνοι, ακαμψία μυών, 
εξάψεις, θόλωση της όρασης και κατάθλιψη

Βαλαβανίδης Θ και συν. 2005



Καφές και ηπατικές παθήσεις

75
Ruhl CE et al. Gastroenterology 2005



Καφές και κίρρωση ήπατος
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 Μελέτη κοόρτης 59 περιπτώσεων έδειξε ότι άτομα με κατανάλωση ≥4 κούπες 
καφέ/ημέρα είχαν x5 φορές χαμηλότερο κίνδυνο κίρρωσης ήπατος και θνητότητας    
(RR 0,77) σε σύγκριση με μη-καταναλωτές

 Μελέτες ασθενώς-μαρτύρων από την Ιταλία έδειξαν αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ 
κατανάλωσης καφέ και κίρρωσης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αλκοολικής αιτιολογίας                                                
(RR 0,16 για κατανάλωση ≥4 κούπες καφέ/ημέρα και RR 0,29 για ≥3 κούπες 
καφέ/ημέρα)

Klatsky AL et al. Ann Epidemiol 1993
Klatsky AL et al. Am J Epidemiol 1992

Setiawan VW et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2017
Corrao G et al. Ann Epidemiol 2002
Gallus S et al. Ann Epidemiol 2002

Corrao G et al. Eur J Epidemiol 1994



Καφές και καρκίνος του παχέος εντέρου
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 Σε ασθενείς με προχωρημένου σταδίου (ΙΙΙ) καρκίνο του παχέος εντέρου ο κίνδυνος 
θνητότητας από καρκίνο ήταν 18% χαμηλότερος (P =0,01) για κάθε μοναδιαία 
αύξηση της ημερήσιας κατανάλωσης καφέ σε κούπες

 Kατανάλωση καφέ ≥2 κούπες ημερησίως πριν και μετά τη διάγνωση καρκίνου του 
παχέος του εντέρου βρέθηκε ευεργετική με 37% χαμηλότερο κίνδυνο θνητότητας 
από καρκίνο

Hu Y et al. Gastroenterology 2018



Καφές και σκληρυντική χολαγγειίτιδα

78

Lammert C, Lazaridis KN et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2014
Andersen IM et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2014

 Η κατανάλωση καφέ ενδέχεται να προστατεύει από την εκδήλωση σκληρυντικής 
χολαγγειίτιδας



Καφές και νόσος Parkinson

79Ross GB et al. JAMA 2000



Ηπατοπροστατευτικοί μηχανισμοί καφεΐνης έναντι του 
ηπατοκυτταρικού καρκίνου
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Vivian NG et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2013



Καφές και ηπατικές παθήσεις
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Cronstein BN J Hepatol 2010
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