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Samenvatting  

 

Dit proefschrift beschrijft verschillende mogelijke risicofactoren voor sterfte aan 

kanker in de algemene bevolking. We bestudeerden risicofactoren voor sterfte door 

de vier meest voorkomende vormen van kanker, d.w.z. longkanker, colorectale 

kanker, prostaatkanker en borstkanker, en sterfte door kanker in het algemeen. 

In hoofdstuk 2 is het effect beschreven van levenslange rookgewoonten op het 

sterfterisico als gevolg van algemene sterfte en  sterfte door specifieke oorzaken 

(bijvoorbeeld, hart- en vaatziekten (HVZ), kanker, longkanker, colorectale, prostaat- 

en borstkanker). Het roken van tabak is wereldwijd nu de belangrijkste vermijdbare 

oorzaak van sterfte (1). Daarom is het een belangrijke risicofactor die is bestudeerd 

in dit proefschrift. We toonden aan dat huidig roken (licht, matig en veel  roken van 

sigaretten), en levenslang aanhoudend roken waren geassocieerd met een verhoogd 

risico op algemene sterfte, sterfte aan hart– en vaatziekten (HVZ) en sterfte als 

gevolg van kanker en longkanker, in vergelijking met nooit roken, met het hoogste  

risico  voor zware rokers. Een groter aantal pakjaren bij aanvang van de studie was 

geassocieerd met een verhoogd sterfterisico, sterfte door HVZ en sterfte door kanker 

en longkanker. Daarnaast hebben we onderzocht of de associatie tussen rookgedrag 

en sterfterisico verschillend is voor mannen en vrouwen. 

We vonden significante interacties tussen roken en geslacht op oorzaak-specifieke 

sterfte. De effecten van het aanhoudend roken van sigaretten op het risico van 

algemene sterfte, sterfte door HVZ en longkanker  waren meer uitgesproken bij 

vrouwen, wat een synergetisch effect tussen roken en vrouwelijk geslacht aangeeft. 

Een ander doel van deze studie was om het risico van pijp / sigaar roken te 

beoordelen in verband met sterfte. In overeenstemming met eerdere bevindingen 

beschreven in de literatuur, bevestigden onze resultaten de associatie van pijp en 

sigaar roken met algemene sterfte  en de oorzaak-specifieke sterfte en onthulden dat 

het overschakelen naar pijp / sigaar roken niet een veilig alternatief is voor sigaret 

rokers om het risico op sterfte aan kanker te verminderen. De duur van roken was 
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alleen geassocieerd met een verhoogd risico op sterfte aan kanker en sterfte aan 

longkanker. 

Een langere duur sinds het stoppen  met roken was geassocieerd met een 

verminderd risico op algemene sterfte  en algemene kankersterfte. Geen associaties 

werden waargenomen voor sterfte aan prostaatkanker sterfte of borstkanker. 

Daarom geven onze resultaten aan dat de invloed van levenslang sigaretten en pijp 

/ sigaar roken en de duur van het roken varieert voor oorzaak-specifieke sterfte en 

geslacht. Tenslotte, om te bepalen welke doodsoorzaak het hoogste risico gaf  

hebben we competing-risk  analyses uitgevoerd voor sterfte door HVZ, kanker en 

andere oorzaken. De competing-risk analyses lieten zien  dat ex- en huidige rokers 

een hoger risico op zowel sterfte aan kanker en sterfte aan HVZ  hadden in 

vergelijking met alle andere doodsoorzaken. Bovendien hadden zware rokers een 

hoger risico om te sterven aan kanker dan te sterven aan HVZ. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het verband tussen BMI en  het risico te sterven aan kanker. 

Naast het slecht begrepen biologische verband tussen BMI en de incidentie van 

kanker en sterfte, is het effect van de levenslange veranderingen in BMI op het risico 

te sterven aan kanker nauwelijks bestudeerd. De meeste eerdere studies waren 

gebaseerd op BMI metingen op één tijdspunt. Daarom hebben we het verband 

tussen begin BMI waarden en levenslange veranderingen in de BMI (lange termijn 

en korte termijn) en het risico te sterven aan kanker in een groot cohort bepaald. 

Daarnaast hebben we onderzocht of de associatie tussen BMI en veranderingen in 

BMI en risico te sterven aan kanker  verschillend is voor mannen en vrouwen. 

We vonden dat overgewicht bij aanvang van de studie was geassocieerd met een 

hoger risico op sterfte aan prostaatkanker. Zwaarlijvigheid bij aanvang was 

geassocieerd met een hoger risico op kankersterfte bij alle mannen en vrouwen 

gecombineerd en onder vrouwen alleen ook. Chronisch zwaarlijvige vrouwen 

(vrouwen die tijdens de gehele opvolgende periode zwaarlijvig waren) hadden een 

hoger sterfte risico op kanker in het algemeen, longkanker, colorectale kanker en 

borstkanker. We vonden geen significant verband tussen de lange-termijn 

veranderingen in BMI en kanker sterfterisico. Zowel de korte termijn BMI toename 
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en korte termijn BMI daling waren geassocieerd met een lager risico op sterfte door 

kanker bij alle deelnemers. Onze studie is de eerste die aantoont dat zowel 

kortdurende toename en kortdurende afname in BMI waren geassocieerd met lagere 

sterfte  door  elke vorm van kanker. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de gevolgen van beroepsmatige blootstelling (gassen / 

dampen, minerale stof, biologische stof, alle pesticiden, herbiciden, insecticiden, en 

aromatische, gechloreerde en andere oplosmiddelen, en zware metalen) en het risico 

op sterfte als gevolg van kanker. We vonden dat hoge blootstellingen aan minerale 

stof en biologische stof waren geassocieerd met risico op sterfte als gevolg van 

kanker. Beroepsmatige blootstelling aan insecticiden was geassocieerd met een 

verhoogd risico op sterfte as gevolg van kanker. De waargenomen significante 

associaties waren sterker in mannen vergeleken met vrouwen en in ooit rokers in 

vergelijking met nooit rokers. Er werden echter geen significante interacties 

waargenomen tussen blootstellingen en roken of geslacht. Er waren geen associaties 

met blootstelling aan gassen / dampen, en herbiciden. Sommige van onze 

bevindingen zijn in overeenstemming met de conclusies van andere recente studies 

(3) en brachten nieuw inzicht in de rol van specifieke blootstellingen bij het risico op 

sterfte door  kanker. Naar ons weten is deze studie de eerste die de potentiële rol van 

roken en geslacht in relatie met verschillende beroepsmatige blootstellingen heeft 

onderzocht, in verschillende subcategorieën, en algemene sterfte aan kanker.  

Hoofdstuk 5 beschrijft een genoomwijde associatie studie naar alle sterfte aan 

kanker met het doel om nieuwe kanker-gevoeligheids-loci te identificeren. Dit 

onderzoek is beperkt tot een GWAS op Kaukasische individuen uit Vlagtwedde-

Vlaardingen, waarvan bloedmonsters werden verkregen in 1989-1990, en de vitale 

status werd beoordeeld op 31 december 2008 (18 jaar follow-up). Van de 1546 

ingesloten  deelnemers  waren 141 overleden aan kanker. De associaties tussen SNPs 

en risico te sterven aan kanker  zijn onderzocht  met behulp van Cox proportional 

hazard modellen met een additief genetisch model met correctie voor leeftijd 

(continu) bij laatste onderzoek (1989-1990)) en geslacht, met het GenABEL pakket in 
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R. Daarnaast hebben we SNPs tot genen geannoteerd en  betreffende genfuncties 

beschreven. 

We hebben ook nagegaan of de top SNPs die geassocieerd waren met sterfte aan 

kanker ook in andere GWA studies waren geassocieerd met andere phenotypes of 

ziekten. Bovendien hebben we gekeken of de SNPs waren geassocieerd met gen-

expressie (eQTL) (4). Geen van de associaties voldeed aan het criterium van genoom-

brede significantie (p <2,06 × 10-7). We identificeerden de 26 meest significant 

geassocieerde SNPs (p <1 ×10-4) met algemene kanker sterfte in RCSD1, MSLN, 

NRXN1, PhIP, LRP1B, PHF21A, XKR5, NRXN1, CARD10, NBEA, EIF2AK3 en MASP1 

genen. De identificatie van nieuwe loci voor sterfte door kanker in dit onderzoek kan 

inzicht geven in de moleculaire mechanismen van de ontwikkeling van kanker. Een 

volgende stap zou zijn om onze bevindingen te repliceren in andere cohorten. 

Hoofdstuk 6 beschrijft het mogelijke verband tussen drie objectieve allergie markers 

(aantal perifere bloed eosinofielen, huidtest positiviteit en serum totaal IgE) en 

sterfte en ziekenhuisopname door kanker. We hebben onderzocht of allergie is 

geassocieerd met sterfte aan kanker en ziekenhuisopname na correctie voor 

potentiële verstorende variabelen, in een algemene populatie in twee Nederlandse 

gemeenten (Vlagtwedde en Vlaardingen). Ook hebben we onderzocht of er effect 

modificatie van geslacht en roken is op de associatie tussen allergie en kanker, 

aangezien vorige studies suggereerden dat deze variabelen modificerende  effecten 

zouden kunnen hebben. Om tenslotte de robuustheid van onze resultaten te 

onderzoeken, voerden we verscheidene sensitiviteitsanalyses uit. In de totale 

populatie werden geen associaties tussen objectieve allergie merkers en kanker 

sterfte of hospitalisatie gevonden, maar we vonden wel verschillende associaties in 

specifieke subgroepen. Een groter aantal eosinofielen was geassocieerd met een 

verminderd risico op sterfte aan colorectale kanker in ooit rokers en bij mannen. 

Huidtest positiviteit was geassocieerd met een verminderd risico op overlijden door 

kanker bij vrouwen. Serum totaal IgE-waarden waren geassocieerd met een 

verhoogd risico op sterfte door longkanker bij vrouwen, maar met een verminderd 

risico op ziekenhuisopname voor kanker in ooit rokers en mannen. Concluderend  
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hebben we geen associaties tussen objectieve allergie merkers en kanker in de totale 

populatie gevonden. Echter huidtest positiviteit en een groot aantal eosinofielen 

waren geassocieerd met een verminderd risico op sterfte aan kanker in specifieke 

subgroepen. Daarom lijkt het belangrijk om specifieke subgroepen gedefinieerd door 

geslacht en rookgewoonten te bestuderen wanneer de associaties tussen allergie 

merkers voor kanker sterfte wordt bestudeerd. 

Hoofdstuk 7 onderzoekt de associatie tussen serum urinezuur (SUA) en sterfte als 

gevolg van kanker bij mannen. Het verband tussen SUA niveaus en kanker is 

complex, en huidig bewijs is vaak tegenstrijdig en onduidelijk. Bovendien is de rol 

van SUA als onafhankelijke risicofactor voor de ontwikkeling van kanker 

controversieel. Uit onderzoek blijkt dat er positieve associaties tussen SUA en 

gevestigde risicofactoren zijn zoals body mass index (BMI), het niveau van 

cholesterol en triglyceriden voor cardiovasculaire ziekte, metabool syndroom, en 

kanker (5,6). Daarom is een ander doel van dit hoofdstuk om te beoordelen of de 

associatie tussen SUA en kanker onafhankelijk is van een individu’s cholesterol en 

triglyceriden. We vonden dat hogere SUA niveaus waren geassocieerd met een lager 

risico op sterfte door alle vormen van kanker. SUA niveaus in de hoogste tertiel (> 

5,8 mg / dl) waren geassocieerd met een lager risico op sterfte door alle vormen van 

kanker. Extra correctie voor serum totaal cholesterol en triglyceriden veranderde de 

resultaten niet. Tot nu toe is het mechanisme achter de associatie tussen SUA en 

kanker slecht begrepen. Daarom zijn meer studies nodig om onze bevindingen te 

bevestigen en het mechanisme te begrijpen waarmee urinezuur kankersterfte 

beïnvloed in zowel mannen als vrouwen. 
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