
Ăn khoai tây có làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim không?

Một nghiên cứu duy nhất cho thấy rằng chế độ ăn nhiều thực phẩm từ thực vật, đặc biệt là thực phẩm thực vật “kém lành mạnh” 
có liên quan đến mắc bệnh CHD (bệnh mạch vành) cao hơn.1

THỰC TẾ

NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu có một số hạn chế và đưa ra các giả định không có căn cứ đặc biệt là liên quan đến khoai tây. 
Ví dụ như:           

• Việc đưa ra các chỉ số của chế độ ăn thực phẩm thực vật dựa trên mô hình tiêu thụ là không hợp lệ . Các tác giả đã tạo ra các 
chỉ số theo cách suy diễn của chế độ ăn uống lành mạnh và không lành mạnh từ thực phẩm thực vật (hPDI và uPDI) theo thuật toán 
“apriori” (tức là trước khi thu thập dữ liệu của chế độ ăn uống) dựa trên nghiên cứu trước đây của họ trái ngược với các bằng chứng 
khoa học hiện có. Ngoài ra, các chỉ số được đưa ra bằng hệ thống tính điểm không được xác thực và không đại diện cho các phương 
pháp báo cáo dữ liệu về tần suất thực phẩm tiêu chuẩn được đưa ra trong hầu hết các nghiên cứu dịch tễ học

• Cho rằng khoai tây "không lành mạnh" và có nguy cơ mắc bệnh tim mạch (CVD) là không có cơ sở khoa học. Ngược lại, một số nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng khoai tây, như là một phần của chế độ ăn thực phẩm thực vật có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh CVD. 
Ví dụ, Larsson et. al  không tìm thấy mối liên quan nào giữa việc ăn khoai tây luộc và CVD giữa hai nhóm người Thụy Điển trưởng thành, 
được nghiên cứu theo thời gian. 3 Tương tự, một đánh giá gần đây đã kết luận rằng dữ liệu hiện có còn hạn chế (không hỗ trợ mối liên hệ 
giữa lượng khoai tây tiêu thụ và CVD. Ngược lại, một đánh giá và phân tích tổng hợp 8 nghiên cứu tiền cứu trong số những người Cơ Đốc Phục
Lâm (theo chế độ ăn chay bao gồm khoai tây) cho thấy chế độ ăn chay có liên quan đến việc giảm 40% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành so với 
người không ăn chay. Và, Một bài báo đánh giá được công bố trên Annals of Medicine đã kết luận rằng kết quả từ các nghiên cứu trên động 
vật và các thử nghiệm hạn chế ở người cho thấy rằng các thành phần của khoai tây có thể ảnh hưởng tốt đến sức khỏe của bệnh tim mạch 
chuyển hóa.  Tuy nhiên, kết quả từ các nghiên cứu trên động vật không thể kết luận cho con người và cần phải có thêm nhiều nghiên cứu trên 
con người thì mới có thể đưa ra kết luận chính xác.

• Tất cả đều có rủi ro như nhau: Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã coi tất cả các loại thực phẩm trong nhóm không lành mạnh
như nhau khi có nguy cơ mắc bệnh tim. Do đó, ăn nhiều khoai tây nướng sẽ có cùng điểm rủi ro như ăn nhiều thực phẩm có thêm đường 
(ví dụ: đồ uống có đường) hoặc natri dư thừa (ví dụ, ngũ cốc tinh chế). Điều này cũng hàm ý tất cả các loại thực phẩm trong nhóm 
không lành mạnh có liên quan đến tăng nguy cơ mắc một số bệnh; tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không đưa ra dữ liệu ủng hộ hàm ý này.

• Hiện tượng gây nhiễu và đa cộng tuyến: Khi có nhiều biến được kiểm tra cùng một lúc thì rất khó để xác định biến nào liên quan. Nhóm có 
chế độ ăn uống không lành mạnh được tạo thành từ sáu thực phẩm / nhóm thực phẩm khác nhau. Không rõ thực phẩm hoặc nhóm thực 
phẩm nào trong các mô hình ăn uống tổng thể chịu trách nhiệm cho mối liên hệ tích cực với CHD. Và, như được mô tả dưới đây, rất có 
khả năng một số thực phẩm/nhóm thực phẩm trong “danh mục không lành mạnh” làm cho các nhóm khác bị liên hệ nhầm lẫn.

• Chỉ có mối liên hệ chứ KHÔNG có nguyên nhân:  Vì nghiên cứu dịch tễ học theo phương pháp cắt ngang, nên dữ liệu chỉ có thể đưa ra 
mối liên quan chứ chúng không cho thấy nguyên nhân và kết quả.

Nghiên cứu trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ đã kiểm tra mối liên quan giữa các chỉ số của chế độ ăn thực phẩm thực vật và 
tỷ lệ mắc bệnh CHD. Các tác giả đã tạo ra một chỉ số về chế độ ăn thực phẩm thực vật lành mạnh (hPDI) bao gồm ngũ cốc nguyên hạt,
trái cây / rau quả, các loại hạt / đậu, dầu và trà / cà phê) và chỉ số thực phẩm thực vật kém lành mạnh (uPDI) bao gồm nước trái cây, đồ 
uống ngọt, ngũ cốc tinh chế, khoai tây / khoai tây chiên và đồ ngọt). Kết quả chỉ ra rằng chỉ số của chế độ ăn thực phẩm thực vật lành
mạnh hơn có nguy cơ CHD thấp hơn đáng kể, trong khi chỉ số của chế độ ăn thực phẩm thực vật kém kém lành mạnh hơn có nguy cơ  
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