KHOAI TÂY CHIÊN VÀ NGUY CƠ TỬ VONG
KIỂM TRA THỰC TẾ

Q:
A:

Ăn khoai tây chiên có làm tăng nguy cơ tử vong không?
Chỉ một nghiên cứu duy nhất cho thấy mối liên quan giữa việc ăn khoai tây chiên thường xuyên (> 3 lần mỗi tuần) và
việc tăng nguy cơ của “các nguyên nhân gây tử vong.” 1

NGHIÊN CỨU
Một nghiên cứu được công bố gần đây trên Tạp chí Dinh Dưỡng Lâm Sàng Hoa Kỳ đã kiểm tra mối liên quan giữa tần suất ăn khoai tây chiên
hoặc không chiên và “các nguyên nhân gây tử vong” (ví dụ, tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào và tất cả các nguyên nhân) bằng bảng câu hỏi
về mức độ thường xuyên của việc dùng 70 loại thực phẩm (FFQ) trong đó có hai loại khoai tây (khoai tây chiên và không chiên), kết quả chỉ ra rằng
không có mối liên quan giữa tần suất tiêu thụ khoai tây không chiên và tỷ lệ tử vong; tuy nhiên, có một mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa việc
tiêu thụ khoai tây chiên thường xuyên (> 3 lần mỗi tuần) và việc tăng nguy cơ tử vong do tất các nguyên nhân hay bất kỳ nguyên nhân nào.1

THỰC TẾ
Nghiên cứu đã đưa ra một số điểm yếu của phương pháp và sai sót phân tích ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính hợp lệ của nghiên cứu
cũng như tính tổng quát của kết quả.

•

•

Chỉ một quần thể nghiên cứu thì không thể đại diện cho dân số nói chung. Các đối tượng của nghiên cứu này được lấy từ những người
có nguy cơ cao bị viêm xương khớp (OA), đây là một nghiên cứu theo chiều dọc đa trung tâm bao gồm những người bị OA ở đầu gối
hoặc có nguy cơ cao bị viêm khớp gối. Điều này cho thấy đây chỉ là một quần thể duy nhất và rất đặc biệt nên không thể sử dụng kết quả
này cho các quần thể khác – về khía cạnh có lợi cho sức khỏe hay không.
Các phương pháp được sử dụng để đánh giá lượng thức ăn tiêu thụ (bao gồm cả ăn khoai tây) là không đạt yêu cầu. Bảng câu hỏi về
tần suất sử dụng thực phẩm Block Brief 2000 (FFQ) đã được sử dụng trong nghiên cứu này. Trong FFQ này có 70 loại thực phẩm (nhiều FFQ tiêu chuẩn
được sử dụng trong nghiên cứu dịch tễ học) 2, bao gồm hai loại khoai tây: (1) Khoai tây chiên bao gồm khoai tây cắt thẳng, loại bánh khoai tây bằm
và các sản phẩm khoai tây chiên khác (2) Khoai tây chưa chiên bao gồm cả nướng , luộc, nghiền và salad khoai tây. Không có bằng chứng nào
chỉ ra lượng thức ăn tiêu thụ mà chỉ là tần suất tiêu thụ. Ban đầu có 9 lựa chọn tần suất - từ không bao giờ dùng đến> 4 lần mỗi tuần;
nhưng, các tác giả đã tính thành 5 vì có quá ít phản hồi về các cực trị của tần suất. Năm nhóm khác là (1) dùng ít hơn hoặc bằng 1 lần mỗi tháng, (2)
2-3 lần mỗi tháng, (3) 1 lần mỗi tuần, (4) 2 lần mỗi tuần và (5) lớn hơn hoặc bằng 3 lần mỗi tuần. FFQ này áp dụng chỉ một lần tại đường cơ sở
và xác định lượng khoai tây tiêu thụ so với năm trước. Chỉ một FFQ duy nhất được thực hiện tại một thời điểm nhất định thì không thể tính
cho những thay đổi có thể có trong chế độ ăn uống trong tám năm tiếp theo. 2.3

•

Thiếu kiểm soát thống kê cho các biến số gây nhiễu chủ yếu. Các biến số duy nhất được kiểm soát thống kê bao gồm: tuổi, BMI, tuân thủ
chế độ ăn Địa Trung Hải, hoạt động thể chất, trầm cảm, hút thuốc, uống rượu, giáo dục, dân tộc và "các biến liên quan đến tình trạng sức khỏe
thể chất" (không được xác định rõ ràng). Mặc dù đây là một khởi đầu tốt, nhưng chắc chắn chúng không phải là một danh sách đầy đủ tất cả các
biến số gây nhiễu có thể có (đặc biệt liên quan đến chế độ ăn uống) và chắc chắn không phải là tất cả yếu tố của chế độ ăn uống và lối sống có thể
liên quan đến tử vong do " tất cả các nguyên nhân." Ví dụ, tác giả đã không điều chỉnh các chất dinh dưỡng, thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm khác
được chứng minh là có liên quan đến kết quả sức khỏe kém, (và thường được tiêu thụ bởi những người ăn khoai tây chiên), chẳng hạn như chất béo
bão hòa, chất béo chuyển hóa, natri, thức ăn nhanh, thịt chế biến, đồ uống có đường, vv. 4-7 Nếu chỉ điều chỉnh điểm số của chế độ ăn theo kiểu
Địa Trung Hải thì không đủ để điều chỉnh các yếu tố dinh dưỡng khác và không thể loại trừ yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn. Cũng không có dấu hiệu cho
thấy hoạt động thể chất đã được đánh giá. Và trong khi các tác giả đề cập đến việc kiểm soát "các biến liên quan đến tình trạng sức khỏe" chúng được
tự báo cáo (có thể dẫn đến phân loại sai và gây nhiễu) và dường như bị giới hạn bởi các bệnh về đau tim, suy tim, đột quỵ, tiểu đường và ung thư,
một danh sách rất hạn chế về các bệnh / điều kiện có khả năng gây tử vong. Họ cũng không đánh giá các yếu tố nguy cơ gây bệnh (ví dụ: nồng độ
lipid trong máu, huyết áp, dung nạp glucose và các chứng viêm).

•

Các dữ liệu không chứng minh được mối quan hệ phản ứng liều lượng. Không có bằng chứng về phản ứng liều lượng giữa những người ăn
khoai tây không chiên. Hơn nữa, không có xu hướng giữa việc ăn nhiều khoai tây chiên và nguy cơ tử vong. Nguy cơ tương đối (RR) đối với lượng
khoai tây chiên ăn vào (2-3 lần mỗi tháng) rõ ràng nhiều hơn loại tiếp theo (ăn 1 lần mỗi tuần). Biến số gây nhiễu tiềm ẩn có khả năng ảnh hưởng
đến kết quả nghiên cứu.
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•

Nghiên cứu không có nguyên nhân cụ thể gây tử vong. Không có dấu hiệu nào cho thấy yếu tố gây tử vong. Không biết được nguyên nhân
nào gây tử vong thì bất kỳ yếu tố nào liên quan đến chế độ ăn uống là đều là vô lý. Điều này đặc biệt liên quan đến nghiên cứu đoàn hệ, những người
có khả năng bị biến chứng cơ xương khớp cao hơn so với công chúng.
Là một nghiên cứu dịch tễ học cắt ngang, dữ liệu này chỉ có thể đưa ra mối liên hệ; chúng không chỉ ra được nguyên nhân và kết quả.

.
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