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Koffein är för de flesta en av de mest kända kemiska substanserna, de flesta känner till dess
uppiggande verkan och även att den finns i kaffe. Det finns dock många fler växter som innehåller
koffein även om det ibland kallas för något annat som t.ex. tein, matein, guranin o.s.v. I min studie har
jag funnit koffeinhaltiga arter inom tretton olika släkten, detta är högst anmärkningsvärt då tidigare
sammanställningar angett endast åtta. De flesta uppgifter om antalet koffeinhaltiga växter talar om att
det finns ca. 90 olika arter, troligtvis är detta en underdrift. De släkten jag funnit är:

• Annona med t.ex. arten Cherimoya.
• Camellia med Te-trädet.
• Citrus med bl.a. Apelsin, Citron, Grapefrukt, Pompelmus, Sötcitron m.fl.
• Coffea med ett stort antal kaffearter (ca. 100 olika arter).
• Cola med olika Kolaarter.
• Firmiana med ”Chinese Parasol”
• Genipa med arten Genipap
• Guazuma med ”Bay ceder”.
• Ilex med olika järnekar.
• Maytenus som bl.a. innehåller arten Chuchuasi
• Paulinnia med arten Guarana
• Poncirus som innehåller Citrontörne.
• Theobroma som innehåller Kakaoträden.

Många av ovannämnda arter används inom den traditionella folkmedicinen, eller har använts tidigare.
Många av de egenskaper som de koffeinhaltiga växterna anses ha inom den traditionella medicinen
stämmer väl överrens med skolmedicinens verkningsbeskrivning av rena koffeinpreparat.
Anmärkningsvärt är även att vissa av de ännu ej vetenskapligt belagda egenskaper för de
koffeinhaltiga växterna anges i vitt skilda traditioner. Det finns också en mängd påståenden och
skrönor om det kemiskt rena koffeinets verkningar. Det finns en omfattande forskning utförd men
tyvärr är mycket av denna mycket motsägelsefull. Olika studier pekar ofta på helt motsatta effekter av
koffeinet, vilket naturligtvis inte är särskilt rimligt. Bevisade effekter av koffein är bl.a. att det

• Motverkar/dödar sniglar, snäckor, spindlar och kvalster.
• Mildrar symptomen och hindrar delvis utbrotten av Herpes simplexvirus.
• Fungerar prestationshöjande i doser lägre än de av olympiska komittén angivna gränsvärdena.
• Ökar metabolismen och kan höja effekten av vissa andra medicinskt verksamma substanser.
• Är allmänt uppiggande.
• Fungerar bronkodillerande d.v.s. kan lindra t.ex. astmasymptom.

Dessutom finns det tydliga indikationer på att koffein skulle kunna vara förebyggande mot Parkinsons
sjukdom, att det är så finns påvisat hos möss men är ej testat för människor.

Koffeinet har, i kvalitativa studier, inte visat sig
• Vara skadligt för gravida kvinnor och deras foster.
• Kunna orsaka bröstcancer eller förhårdnader i brösten.
• Vara långsiktigt beroendeframkallande för alla individer, olika personer är dock olika känsliga

för abstinenssymptom.

Koffeinet är dock inte den enda intressanta substansen i de koffeinhaltiga växterna och de av den
traditionella medicinen ansedda effekterna borde testas vetenskapligt. Detta särskilt med tanke på att
de flesta mediciner vi använder idag ursprungligen kommer från växtriket!

Vill du veta mer, besök gärna: http://www.hallbergare.se/html/koffein.htm

Examensarbete i biologi, 20 p, ht 2005

Institutionen för Biologisk grundutbildning, avdelningen för Systematisk botanik, Uppsala universitet
Handledare: Inga Hedberg


