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Summary

In the introduction (chapter 1) a description of
the food situation dunng the Economic
Depression years (1932-40) and World War II
(1940-1945) is given, with specific emphasis on
the so called Hunger winter of 1944-45 Energy
restnction in childhood and adolescence and the
risk of breast, prostate and colon cancer is the
main topic of this thesis The hypothesis relating
energy restriction to the nsk of cancer is
supported by longstanding results from animal
experiments documenting a reduced risk of
cancer in rodents on an energy-restricted dietary
regimen To evaluate the hypothesis that early
energy restriction protects against subsequent
cancer development, several studies have been
conducted
First a meta-analysis was conducted to review
the results from animal studies regarding energy
restriction and the development of mammary
tumors Three studies described in this thesis
utilized the unique setting in the Netherlands, a
Western population where a substantial part of
the population experienced a severe famine
during the last year of World War II (1944-45),
the so called Hunger Winter The Dutch famine
can be considered as a unique natural
experiment of history to test the hypothesis that
energy restnction early in life may be protective
for breasf prostate and coton cancer risk later in
life The Netherlands Cohort Study on diet and
cancer (NLCS) provided an opportunity to study
the relation between early energy restriction and
subsequent cancer risk Furthermore, we
evaluated the association between physical
activity and breast cancer.

The purpose of the meta-analysis described in
chapter 2 was to systematically review the
animal literature on energy restriction and
mammary tumors and to provide precise
quantitative pooled estimates of the risk of
mammary tumors The meta-analysis had an
emphasis on type and degree of restricted
nutnent (fat. protein or carbohydrate) and
duration of intervention penod The age at whicti
the energy restriction took place had our special
interest because energy restriction earty in life
may affect breast cancer risk We performed a
literature search and restricted the meta-
analys.s to experiments with mice and
spontaneous mammary tumors because of the
comparability A crrtena list was developed and

the reviewers used this list to assess quality
items l i e study characteristics) Potential
factors for heterogeneity in results between
studies were assessed All publications were
scored in a blind way A total number of fourteen
studies were included in the meta-analysis The
pooled risk difference for the 14 studies was
- 0 55 (95%CI - 0 69. -0 41). implicating that the
energy restncted animal groups developed 55%
less mammary tumors than the control group»,
irrespective of the type of restncted nutnent
and/or other study charactenstic No significant
heterogeneity in results between the animal
studies was detected

The Netherlands Cohort Study on diet and
cancer (NLCS) started in 1986. when a cohort of
58 279 men and 62.573 women, aged 55-69
years was recruited from 204 municipal
population registries in the Netherlands With
the unique nutritional situation experienced by
this cohort during World War II in mind, the
NLCS also collected information on the food
situation during childhood and adolescence of
the cohort members In the baseline
questionnaire information was collected about
their residence during the Hunger winter (1944-
45) their residence during the War year« (1940-
44) and if their father was employed during the
Economic Depression years (1932-40)
Residence history and fathers employment
status were used as proxy measures for the
energy restriction to which the participants of the
cohort were exposed during their childhood and
adolescence The exposure variable for the
Economic Depression years was dichotomous
men and women whose father had or had no
,ob For the other two periods the War period
(1940-1944) and the Hunger winter (1944-
1945) the city of residence during the»e periods
was used to approximate the exposure for
energy restriction For the war years, the
exposure variable was dichotomous. men and
women living in a city or living in a rural area in
1942 With respect to the Hunger winter, three
categories were defined, living in a Western city.
Irving in a Western rural area and living in a
Non-Western part of The Netherlands Living in
a Western city in 1944-1945 was considered as
an indicator for severe energy restriction
In the NLCS follow-up for incident cancer has
been established by record linkage with the
national cancer registry ,n the Netherlands and
with a national pathology regwtw (PALGA) In
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the studies described in this thesis we made use
of 6 3 and 7 3 years of follow-up

The results regarding energy restriction in
childhood and cancer of breasf prosfare and
coton are described in chapters 3, 4 and 5.
respectively We found no association between
br»a«f cancer risk and energy restriction early in
life after 6 3 years of follow-up Women who had
been living in a Western city during the Hunger
winter of 1944-1945 had no decreased breast
cancer risk With respect to the war period
(1940-1944) no differences in breast cancer risk
were found for women who lived in a city (food
restricted area) in 1942 vs women who lived in
a rural area Having an unemployed father
during the Economic Depression years 1932-
1940 was associated with a small, but non-
significant, decrease in breast cancer risk
(RR«0 9)<chapter 3) There are biological
reasons to believe that the period between the
beginning of breast development at puberty and
the first full term pregnancy is a particular
sensitive period in a woman's life regarding the
development of breast cancer We paid
particular attention to those women who were
exposed to energy restriction between
menarche and delivery of their first child No
clear association was found between energy
restriction during this sensitive period and breast
cancer risk

With regard to prosfafe cancer, the results
showed a slightly elevated prostate cancer risk
among men who had lived in the presumably
food restricted regions such as western cities
and western rural areas during the Hunger
winter 1944-1945. compared with controls living
in northern and southern parts of the
Netherlands who had almost no exposure to
energy restriction No association was seen with
respect to the other War years or the Economic
Depression years (chapter 4) Exposure to
energy restriction during the adolescent growth
spurt showed no association for men who had
lived in a Western city during the Hunger winter,
after 7 3 years of follow-up
An inverse association was found between
coton cancer risk and energy restnction in
adolescence for men and women Men and
women living in a Western city dunng the
Hunger winter (1944-45) had a rate ratio of 0 85
and 0 80. respectively For men living in a
Western /u/a/ area in 1944-1945 also a
decreased risk was observed and for women
living in a Western a/ra/ area no difference was

observed With respect to exposure dunng the
remaining years of World War II (1940-44) no
differences in colon cancer hsk were found for
both men and women who lived in a city (food
restricted area) in 1942 vs men and women
who lived in a rural area in 1942 Having an
unemployed father during the Economic
Depression years 1932-40 was associated with
a small, but non-significant decrease in colon
cancer hsk both for men and women Results of
the subgroup analyses showed that men and
women who were in their adolescent growth
spurt and living in a Western city during the
Hunger winter 1944-45 or who were exposed
after their adolescent growth spurt to the Hunger
winter 1944-45. had a decreased colon cancer
risk compared to men and women living in the
non-Western parts of the Netherlands (chapter
5)

Energy balance results from the interaction
between energy intake and energy expenses.
Energy imbalance seems to be an important
factor regarding the etiology of b/vasf. prosfafe
and co/on cancer Energy imbalance is
characterized by obesity and sedentary life
styles and is associated with increased
morbidity and mortality from all causes of
cancer The interaction between energy
restriction, physical activity and BMI may explain
part of the observed inconsistencies between
studies on physical activity and cancer.

In chapter 6 the association between breast
cancer risk and physical activity was examined
Baseline recreational physical activity (1986)
showed an inverse association with breast
cancer risk after 6 3 years of follow-up
Especially daily walking and biking more than an
hour a day showed a protective effect Women
who were ever engaged in sports before
baseline did not have a lower breast cancer risk
No relation was found for duration of the sport
activity (in years) and breast cancer risk.
Women who spent more than 5 hours per week
participating in a sport had a reduction in breast
cancer risk compared to women who spent less
than 1 hour per week on sports, irrespective of
duration We found no association between
occupational physical activity and breast cancer
risk We could not distinguish a specific period in
life in which the association between sports
activity and breast cancer nsk was more
pronounced: thus the age at which women
participate in sports seems not relevant
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Furthermore, in the subgroup of women with
overweight (BMI 25-30). we found a decreased
breast cancer nsk with physical activity
independent of baseline energy intake

In the discussion (chapter 7) these results were
evaluated and compared to other studies The
potential for selection bias in the NLCS is low
However, a factor that could have influenced the
results is misclassification of food restriction
exposure and the misclassification of physical
activity We used the residence during the War
years (1940-1944) and the Hunger winter (1944-
1945) and the father s employment status during
the Economic Depression years (1932-1940) as
proxy measures for the food situation of our
cohort members in their youth We attempted to
validate the residence in the Hunger winter
(1944-1945) among subcohort members Of the
women who reported severe hunger during the
Hunger winter 80% lived in a Western city
during this winter

The NLCS was not specifically designed to
explore the relation between physical activity
and cancer risk In our study we had only data
available on physical activity by questionnaire
and no other physiological and biomechamcal
measurements If misclassification is present, it
will be nondifferential because of the
prospective design of the cohort.

The role of insulin-like growth factor-l (IGF-1).
which may be a common biological mechanism
relevant for breast, prostate and colon
carcinogenesis was discussed A variety of
physiologic, behavioural and genetic variables
are altered when there is a reduction in energy
intake Energy restriction inhibits cell
proliferation, accelerates apoptosis. enhances
DNA-repair and leads to a reduction in IGF-1.
Insulin and IGF-1 regulate the energy
metabolism and might be the common biological
mechanism relevant for breast, prostate and
colon cancer carcinogenesis The possible
interaction between energy intake, energy
expenditure and obesity is discussed.
Implications for public health and further
research are stated These recommendations
concentrate on the level of energy restriction,
cancer biomarkers and intermediate endpoints
and on the role of early nutrition in the etiology
of other diseases than cancer.

103



104



Samenvatting

Samenvatting

In d« mletding van drt proefschnft wordt een
beschniving gegeven van de voedselvoorzienmg
ti)dens de cnsisjaren (1932-40) en de
ooriogsiaren (1940-45). met special« aandachl
voor de hongerwinter van 1944-45 In dit proef-
schnft wordt beschreven wat de invloed van
energierestrictie in de |eugd is op het ontstaan
van kanker op latere leeftijd De hypothese dat
energierestrictie in de jeugd en adolescent»
beschermt tegen het ontstaan van kanker wordt
sinds lange tijd ondersteund door resultaten uit
dierexpenmenteel onderzoek Vele studies heb-
ben aangetoond dat dieren die een energie-
beperkt dieet kregen minder tumoren ontwik-
kelden in vergelijkmg met dieren die een nor-
male voeding kregen Om de hypothese te on-
derzoeken zijn een aantal onderzoeksprojecten
urtgevoerd

Ten eerste is een literatuuronderzoek (meta-
analyse) urtgevoerd om de resultaten van de
verschillende dierexpenmentele studies met
elkaar te kunnen vergelijken Deze dierstudies
hadden als onderwerp de invloed van
energierestrictie op het ontstaan van
borsttumoren Verder zijn 3 studies uitgevoerd
die gebruik hebben gemaakt van de unieke
situatie in Nederland. waarin de Hongerwinter
1944-1945 als een soort van natuurlijk
experiment beschouwd kan worden Ti/dens
deze penode leed een substantieel deel (vooral
mensen die woonden in de Westerse
provindes) van de Nederlandse bevolking aan
ondervoeding Door dit natuurlijke' experiment
is het mogelijk geweest om de hypothese dat
energierestrictie tijdens de jeugd beschermt
tegen kanker op latere leeftijd te kunnen
bestuderen De Nederlandse Cohort Studie naar
voeding en kanker (NLCS) bood de mogeli|khetd
om de relatie tussen energierestrictie en het
latere kankernsico te onderzoeken Verder is
onderzocht of lichamelijke activrteit een
preventive werking heeft in relatie tot het
borstkankernsico

In hoofdstuk 2 wordt de meta-analyse
beschreven die als doel had om op een
systematische manier de Irteratuur samen te
vatten met betrekking tot energierestrictie en
borsttumoren bi| muizen Verder bood deze
meta-analyse een gepookJe kwantrtatieve
effectmaat en kon de invloed van verschillende
studiekaraktenstieken zoals duur van de

Intervent» type Intervent« (v»t-, koolhydraat- of
eiwitbeperkt dieet) en de mate van restrict«
bekeken worden De weftijd waarop d« muizen
het energiebeperkte dieet kregen kreeg ipcciale
aandacht aangezien energierestrictie ti|dens de
jeugd het later« borstkankernsico mogelijk kan
beinvloeden De dierexpenmentele literatuur is
verzameld via de literatuurbestanden van
Medline Current Contents en door deskundigen
in het veld te raadplegen Daarnaast zijn de
referentiehjsten van relevant« publicities
doorzocht Om vergelijkbaarheid te verkrijgen
heeft de meta-analyse zieh uiteindelijk
geconcentreerd op studies m«t alleen muiz«n
en spontane (met-geinduceerde) mammae
tumoren Er is een cntenalijst ontwikkeld om de
kwaliteitskenmerken van elke publicatie te
kunnen evalueren Uiteindelijk zi|n 14 studies
opgenomen in de meta-analyse De gepoolde
effectmaat bedroeg -0 55 hetgeen betekent dat
de groepen muizen die een energie beperkt
dieet kregen 55% minder borsttumoren
ontwikkelden dan de controlegroepen.
onafhankelijk van welk nutrient beperkt was en
van andere studiekaraktenstieken Verder kon
geen heterogemteit tussen de resultaten van de
verschillende dierstudies aangetoond worden

De Nederlandse Cohort Studie naar voeding en
kanker (NLCS) bood de mogeli|kheid om te
onderzoeken of energierestrictie in de jeugd
inderdaad een verband vertoont met het
kankernsico op latere leeftijd Deze cohort-
Studie is gestart in September 1986 In dit cohort
zitten ruim 120 000 Nederlanders (58 279
mannen en 62 573 vrouwen) uit 204 gemeentes
verdeeld over heel Nederland Deze mannen en
vrouwen waren in 1986 tussen de 55 en 69 |aar
oud Drt cohort heeft dus die unieke
voedmgssituatie (hongerwinter 1944-1945) in
hun |eugd meegemaakt Tijdens de
baselinemetmg in 1986 is dan ook specifiek
gevraagd naar de woonplaats in 1944-45. de
woonplaats tijdens de ooriogsiaren (1940-44) en
of de vaders van de cohortdeelnemers wel of
geen werk hadden tijdens de cnsisjaren (1932-
1940) De woonplaats tijdens hongerwinter en
ooriogsiaren en het wel of met werkloos zijn van
de vader in de cruisjaren zijn gebruikt als proxy-
maten voor energierestrictie in de jeugdjaren
Voor de economische cnsisjaren is de expositw-
vanabele gedichotomiseerd de vaders hadden
wel of geen werk tijdens deze periode Voor de
ooriogsiaren is de exposrtievariabele ook
gedichotomiseerd cohortdeelnemers woonden
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in Mn »tad of op het platteland in 1942 Met
betrekking tot de hongerwinter 1944-45 zijn drie
categoneen gedefimeerd. namelijk wonen in een
•tad in het Westen, wonen op het platteland in
het Westen of met in het Westen wonen Het
wonen in een stad in het Westen ti|dens de
hongerwinter 1944-45 wordt beschouwd als
indicator voor blootstelling aan een erge mate
van energierestnctie tijdens de jeugd
De kanker follow-up vond plaats door jaarii|kse
koppelingen met de regionale kankerregistraties
in Nederiand en met PALGA (Pathologisch
Landeli|k Geautomatiseerd Archief) In de
studies is gebruikt gemaakt van gegevens over
6 3 jaar en 7 3 |aar follow-up

In de hoofdstukken 3. 4 en 5 worden
•chtareenvolgens de studies besproken die
onderzocht hebben of energierestrictie in de
)eugd aen assoaatie vertoont met het latere
borst-, prostaat- en colonkanker risico Op basis
van de resultaten uit hoofdstuk 3 kunnen we
concluderen dat er geen relatie bestaat tussen
•nergierastrictie in de jeugd en het latere
tocwsffcn/ifcewsico Vrouwen die lijdens de
hongerwinter in een stad in het Westen hadden
gewoond hadden geen verlaagd borstkan-
kernsico vergeleken met vrouwen die met in het
Westen hadden gewoond tijdens de
hongerwinter 1944-45 We vonden geen verschil
In borstkankernsico tussen vrouwen die in 1942
in een stad of op het platteland woonden Vrou-
wen waarvan de vader werkloos was tijdens de
economische cnsisjaren hadden een niet
sigmficante verlaging van het borstkankernsico
(RR=O 9) Er wordt beweerd dat de periode
tussen de eerste menstruatie (menarche) en de
eerst-voldragen zwangerschap een gevoelige
periode is voor wat betreft het borstkankernsico
Extra analyses zijn verncht met speciale
aandacht voor vrouwen die ti|dens deze
gevoelige periode (tussen menarche en
geboorte eerste kind) blootgesteld waren aan de
hongerwinter Er word geen verband gevonden
tussen blootstelling gedurende deze gevoelige
periode en het borstkankernsico
Met betrekking tot prosraaffcanfcer tonen de
resultaten een licht verhoogd prostaatkanker-
risico voor mannen die tijdens de hongerwinter
in een stad in het Westen woonden ten opzichte
van mannen die in het Noorden en Zuiden
woonden Voor de andere twee penodes.
ooriogsjaren en cnsisjaren. werd geen verband
gevonden met prostaatkankernsico (hoofdstuk
4) Specifieke aandacht ging uit naar de mannen

die tijdens hun groeispurt waren blootgesteld
aan de hongerwinter Er werd geen verband
gevonden tussen blootstelling aan de
hongerwinter tijdens deze groeispurt en het
prostaatkankernsico
We hebben een negatief verband gevonden
tussen colonkankernsico en energierestrictie in
de jeugd. zowel voor mannen als voor vrouwen.
Mannen en vrouwen die tijdens de hongerwinter
(1944-45) in een stad in het Westen woonden
hebben een rate ratio van respectievelijk 0 85
en 0 80 Voor mannen die op het platteland in
het Westen woonden tijdens de hongerwinter
werd ook een verlaagd risico op colonkanker
gevonden Voor vrouwen die op het platteland in
het Westen woonden tijdens de hongerwinter
werd er geen verband gevonden Voor
blootstelling ti|dens de ooriogsjaren vonden we
geen verband tussen energierestrictie en
colonkankernsico. zowel met voor mannen als
voor vrouwen Mannen en vrouwen die een
werkloze vader hadden in de cnsisjaren 1932-40
hebben een klein, met significant verlaagd risico
op colonkanker ten opzichte van mannen en
vrouwen waarvan de vader wel werk had tijdens
de cnsisjaren Resultaten van de subgroep-
analyses laten zien dat mannen en vrouwen die
tijdens hun groeispurt de hongerwinter mee-
maakten en woonden in een stad in het westen
een verlaagd colonkankernsico hadden in
vergelijking met mannen en vrouwen die niet in
het Westen woonden tijdens de hongerwinter
(hoofdstuk 5)

Energiebalans is de resultante van de interactie
tussen energie-inname aan de ene kant en
energiegebruik aan de andere kant. Het niet in
balans zijn van de energie-inname en het
energiegebruik zou wel eens een belangrijke
factor kunnen zijn in het ontstaan van borst-,
prostaat- en colonkanker Overgewicht (of
obesitas) en een zittende levensstijl zijn
kenmerken van een energie-dysbalans en wor-
den geassocieerd met verhoogde ziekte en
sterfte aan allerlei kankersoorten De interactie
tussen energierestrictie. lichamelijke activiteit en
body mass index (BMI) kan gedeeltelijk de
inconsistenties verklaren tussen de studies naar
lichamelijke activiteit en kanker

In hoofdstuk 6 is de relatie tussen lichamelijke
activiteit en het borstkankernsico nader
onderzocht in de NLCS Hedendaagse (in 1986)
recreatieve lichamelijke activiteit laat een dahng
zien in het borstkankernsico na 6.3 jaar follow-
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up. Vooral het dagelijkse wandelen en fietsen
van meer dan 1 uur taat een beschermend
effect zien (RR=0 81) Vrouwen die vroeger ooit
een sport beoefend hadden. hebben geen lager
borstkankemsico vergeleken met vrouwen die
noort gesport hadden We vonden geen relatie
met het aantal jaren dat een sport beoefend
word en het borstkankemsico Vrouwen die
meer dan 5 uur per week gesport hadden.
hebben een reduct» van het borstkankemsico
vergeleken met vrouwen die minder dan 1 uur
sporten per week, onafhankelijk van het aantal
jaren dat een sport beoefend werd We konden
geen specifieke penode in het (even van de
vrouwen onderscheiden waann de relatie tussen
sportactrviterten en het borstkankemsico er
anders uilzag Met andere woorden het hjkt erop
dat de leeftijd waarop er gesport is met van
belang is met betrekking tot borstkanker Verder
hebben we speciale aandacht gencht op
vrouwen met overgewicht (BMI 25-30) en von-
den we voor deze vrouwen een vertaagd
borstkankemsico in relatie tot lichamelijke
activrteit. onafhankelijk van de baseline energie
inname

Het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 7) geeft een
beschouwing van de resultaten van de afzon-
derlijke studies en vergehjkt deze met andere
studies De mogehjkheid van select» bias is
klein in de NLCS Maar een factor die da
resultaten heeft kunnen beinvloeden is de
misclassificatie van de blootstelling aan de
hongerwmter en missclassificatie van lichame-
lijke activiteitenpatroon van de cohortdeel-
nemers We hebben de woonplaats tijdens de
hongerwmter en oorlogsjaren gebruikt en de
werkeloosheidsstatus van de vaders in de
crisisjaren (1932-40) als indicator voor de
voedingstoestand tijdens de jeugd van de
cohortdeelnemers De woonplaats in 1944-45
hebben we getracht om te valideren in het
subcohort Hieruit bleek dat 80% van de
vrouwen die erge honger rapporteerden. in een
stad in het Westen woonden tijdens de
hongerwmter (1944-45)

De NLCS is destijds opgezet om specifiek
onderzoek te doen naar de relatie voeding en
kanker Het onderzoeken van de relatie
lichamelijke activitert en kankernsico was geen
expliciete doelstellmg Drt betekende dat we
alleen beschikbare data urt de vragenlijst
hadden over lichamelijke activitert en geen extra
fysieke of biomechanische data Maar mocht er
misclassificatie zijn opgetreden dan zal drt

nondifferentieel zijn omdat het een prospectieve
cohort Studie betraft
Oe mogelijke rol van insuline groeifactor I (IGF-
1). die »en mogehjke biologische rol speeR in
het ontstaan van borst-, prostaat-, en
colonkanker. is bediscussieerd Beperking van
de energie-inneming (energierestnctie) zorgt
ervoor dat een aantal vanabelen verändert!
worden Energierestnctie leidt tot remming van
cektoling. versnelt de celdood. stimuteert DNA-
herstel en kan leiden tot een reductie van IGF-1
Insuline en IGF-1 regulären het energie-
metabolism« en kunnen dan ook mogelijkerwija
een rol spelen in het ontstaan van borst-,
prostaat- en colonkanker De mogelijke inter-
acties tussen energie inname. energiegebruik
en obesitas wordt bediscussieerd Verder
worden er aanbevelingen voor do volktgezond-
heid gedaan en worden suggesttes voor verder
onderzoek urtgewerkt Dit vordere onderzoek
zou zieh moeten concentreren op welk mveau
van energierestnctie voor de humane ntuatie
geschikt is. op biomarker» voor kanker en
intermediaire eindpunten en zou verder de rol
van vroege voeding moeten bekijken in relatie
tot het ontstaan van andere ziektebeelden.

107




